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História.

Solverde: meio século 
a defender Espinho
Percurso, estórias e 
mudanças de uma sociedade 
orgulhosamente espinhense. 
p14-17

Reportagem.

“Benjamim da Costa Dias 
foi um herói”
Carlos Sárria e Jaime Gabriel Jesus, dois 
antigos diretores, falam da sua passagem 
pela Defesa. O primeiro conheceu o 
fundador e o outro assumiu a direção após 
a trágica morte de Fernando Barradas. p6-9

Perfil.

Sancebas, um 
notável do povo
“Fausto Neves e Carlos Moraes 
marcaram-me: E então meti na 
cabeça que havia de ser como 
eles”. p10-13

Entrevista.

“O meu filho é o 
melhor do mundo!”
Vítor Hugo, uma das maiores 
referências do hóquei em 
patins, não esquece as palavras 
do pai. p32-34
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visto daqui

1 – Não obstante a aprovação em 1988 
(decreto-lei 106/88 de 31 de março) do 
Estatuto da Imprensa Regional, os poderes 
públicos continuam, no geral, a não dar 
à imprensa local e regional a relevância 
pública que merecem.

Há quem dê nota que o discurso 
grandiloquente das entidades públicas 
sobre a imprensa local e regional 
contrasta com um vazio existencial de 
reconhecimento e consideração por 
estes órgãos de comunicação social. 
Os “pasquins” como alguns a eles se 
referem, são os primeiros a quem essas 
individualidades públicas recorrem em 
tempos de campanhas e promoções. Já não 
são “pasquins”, sendo então indispensáveis 
espaços de referência, correntes de 
informação e tribunas de opinião. Há 
também quem minimize, apouque e 
desvalorize o papel da imprensa local e 
regional. E não é de agora que se dá nota 
desse facto, mas também não é menos 
verdade que os jornais regionais e locais 
são o espelho das comunidades, o elo de 
ligação de quem reside extramuros à terra-
natal ou a vida lhe conferiu o estatuto de 
emigrante nos quadrantes da diáspora.

Esse papel tem sido desempenhado pelo 
jornal Defesa de Espinho há nove décadas.

2 – O papel da imprensa local e regional 
tem sido reconhecido pelas comunidades 
em que se insere. E não sendo um poço 
de virtudes, porque quem a corporiza 
também erra, mas pressupondo-se que 
não premedita, a imprensa local e regional 
pugna pela defesa territorial e populacional 
a quem está restrita.

Essa matriz está expressa, patente e 
alicerçada ao longo dos 90 anos do jornal 
Defesa de Espinho.

Alguns detratores da imprensa local e 
regional confundem liberdade e pluralismo 
com autoritarismo democrático, restando 
a quem produz um jornal local e regional 
estabelecer um equilíbrio entre o exercício 
livre do jornalismo e as conjunturas. 
A imprensa local e regional é fruto de 
um intenso trabalho e empenho de 
profissionais e colaboradores. E disso é 
exemplo o historial nonagenário do jornal 
Defesa de Espinho, como atesta o papel 
relevante no desenvolvimento destes vinte 
e tal quilómetros quadrados ao pé do mar 
e, por conseguinte, de sucessivas gerações.

3 – Há mais de 250 anos, a primeira 
legislação formal sobre o direito à 
informação foi promulgada, na região 
onde atualmente estão localizadas na 

Escandinávia. Um avanço histórico 
naquela época, que no entendimento 
coletivo do presente serve de inspiração, 
mas, sobretudo, motivação para a imprensa 
local e regional.

A primeira edição do jornal Defesa de 
Espinho, datada de 27 de março de 1932, 
foi um exercício cívico e de cidadania, o 
arrojo de se exercer livremente o papel 
de informar. E foi igualmente o esboço 
corporativo para se pugnar por Espinho.

E se é elementar destacar, sem exceção, 
todos aqueles que contribuíram com nacos 
ou montanhas de abnegação, sem descurar 
o impulso empresarial do Comendador 
Manuel de Oliveira Violas, estes 90 anos 
que agora se registam e celebram não 
seriam um facto histórico sem o cunho 
e o visionarismo do diretor-fundador 
Benjamim da Costa Dias.

Todavia, sem leitores não fazia sentido, 
obviamente, a existência da imprensa local 
e regional. E o jornal Defesa de Espinho 
também deve e agradece os 90 anos aos 
seus leitores. 

O papel do jornal Defesa de Espinho 
em 90 anos (e nos que se seguem)

EDITORIAL 
Lúcio Alberto

2 | “Por mais 90 anos” – Manuel Violas
6 | Estórias da história da Defesa de Espinho
“O jornal que esteve sempre por debaixo do ‘olho’ da 
censura e ele (Benjamim da Costa Dias) tinha de lidar 
com ‘Deus’ e com o ‘diabo’!”. Carlos Sárria e Jaime 
Gabriel Jesus foram dois dos diretores e contam as suas 
estórias na sua passagem pela história da Defesa de 
Espinho.
9 | “Vivi sempre ligado à 'Defesa', como a 'Defesa' 
a mim”
A última entrevista de Benjamim da Costa Dias, aos 83 
anos, dá conta do sentimento do fundador numa fase 
em que a sua saúde já era preocupante, mas estava 
revestida de perfeita lucidez.
10 a 13 | Entrevista: Manuel Sancebas
A figura mais popular de Espinho retrospetiva as 
vivências de 90 anos (em vésperas dos 91).
“Até me lembro das mulheres a lavarem a roupa no rio 
Largo. E cada uma delas tinha a sua pedra. Quando 
escrevi pela primeira vez no jornal Defesa de Espinho foi 
com o título: ‘Até que enfim!’. Era um artigo sobre a 
construção de uma ponte no rio Largo”.  
14 a 17 | Solverde: percurso de 50 anos
Numa trajetória que criou infraestruturas, subsidiou 
obras, apoiou coletividades e ajudou a posicionar 
Espinho no mapa.
18 a 19 | Publicidade que marcou a história da 
“Defesa”
25 a 27 | Reportagem: António Leitão
“Podia ir competir a qualquer lugar do mundo, mas só se 
sentia bem aqui em Espinho, com a sua gente”, dá nota 
a irmã Conceição Leitão. “O povo de Espinho sentiu que 
aquela medalha também era sua, porque o meu irmão 
era-lhe muito querido. Era simples e, por isso, quando 
chegou de Los Angeles foi uma grande festa! Espinho 
também mereceu a festa!”. Ezequiel Canário recorda que 
o medalhado olímpico “gostava de mostrar a sua cidade 
à beira-mar e gostava muito da gente espinhense”. E, 
sentindo saudades do ‘irmão’ que partiu, Aurora Cunha 
sublinha que “atletas como António Leitão tinham que 
ser mais falados”.
28 a 30 | Origens do sucesso do Voleibol em 
Espinho
O antigo Colégio de S. Luís foi o 'motor de arranque' 
para o sucesso que a modalidade veio a ter nos anos 
seguintes entre os espinhenses. A Académica de 
Espinho funda a Associação de Voleibol do Porto, mas é 
o Sporting de Espinho que leva, ao mais alto nível, o 
voleibol espinhense. Carlos Padrão e José Salvador são 
dois testemunhos vivos dessa época áurea do voleibol e 
da dinâmica que a modalidade daí em diante veio a ter.
32 a 34 | Entrevista: Vítor Hugo
“O meu pai era e não era o meu maior fã, porque me 
colocava um grau de exigência terrível”, revela um dos 
maiores hoquistas do panorama mundial. “Fora o título 
da II Divisão, não tenho outro que não tenha ganho”
35 a 38 |  Reportagem: Orfeão de Espinho
O “Fado d’Espinho”, escrito por Benjamim da Costa Dias 
e musicado por Fausto Neves, é o elo de uma ligação 
com mais de 90 anos entre a Defesa de Espinho e a 
coletividade centenária que muitos dizem querer integrar 
“até deixar de existir”.
39 | História da Defesa
Da inauguração da icónica Piscina Solário à elevação de 
Espinho a cidade três décadas depois.
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Quando me solicitaram que aqui 
expressasse o meu pensamento sobre 
a celebração dos 90 anos da Defesa de 
Espinho anuí de imediato.

A Defesa, como todos nós carinhosamente 
a tratamos, faz parte do quotidiano de 
todos os Espinhenses habituados que 
estamos a lê-la, emprestá-la, passá-la de 
mão em mão nas mesas dos cafés. Durante 
90 anos! 

Continuo a olhar para a Defesa de Espinho 
como se fosse uma filha da nossa cidade, 
sempre jovem e que conseguiu manter a 
sua irreverência atravessando uma guerra 
mundial, uma revolução e  muitas outras 
transformações históricas e culturais, 
em particular aquelas que mais diziam 
respeito à nossa muito querida cidade.

A Defesa viu o comboio atravessar a 
cidade milhares de vezes e assistiu 
ao enterramento da linha, apoiou 
entusiasticamente o Sporting de Espinho 
das bancadas do Comendador Manuel 
Violas quando lá iam jogar os grandes do 
nosso futebol. 

Ao longo de 90 anos muita coisa mudou. 
Espinho é outra cidade. Naturalmente mais 
moderna e cosmopolita mas sempre fiel 
ao espírito e alma muito peculiares da sua 
gente.

Assim também é a Defesa. Por isso 
resistiu nos momentos mais difíceis. 
Para continuar a defender os valores 
espinhenses, para levar a todos as novas da 
sua freguesia, muitas vezes do seu bairro 
ou até da sua rua.

Assim continuará a ser, renovando-se ao 
ritmo dos tempos, sempre livre e em defesa 
da verdade e do rigor.

Por isso sempre terá o nosso carinho e o 
nosso apoio. 

A Defesa de Espinho sempre foi, ao 
longo de 90 anos, e continuará a ser, um 
espaço de expressão de liberdade sem 
condicionamentos.

Apoiar a Defesa é também uma forma 
de nós próprios, nos tempos inomináveis 
que atravessamos, nos colocarmos 
inequivocamente do lado certo da história.

O lado do humanismo, da solidariedade e 
da liberdade. Por mais 90 anos.

Por mais 90 anos

opinião
Manuel Violas
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A Solverde felicita a Defesa de Espinho
e todos os seus colaboradores que há
90 anos fazem parte da sua história.
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C  arlos Sárria, hoje com 87 anos, 
teve um percurso na Defesa 
de Espinho, ainda no Estado 

Novo, mas acabou por dirigir o jornal 
em 1978, já depois do 25 de Abril, ao sa-
bor dos tempos da Liberdade e Jaime 
Gabriel Jesus, com 62 anos que, ainda 
muito jovem, assumiu a direção in-
terina após a morte do então diretor, 
Fernando Barradas. Duas figuras que 
contam uma parte da história da De-
fesa de Espinho.

Carlos Sárria é natural de Espi-
nho e viveu sempre nesta cidade até 
outubro de 2018. Atualmente reside 
no Porto. Quando nasceu, o jornal ha-
via sido fundado há três anos, mas a 
“consciência da vida de Espinho” só 
surge a partir dos 10 anos, afirma – “so-
bretudo no meu percurso no Colégio 
de S. Luís e no desporto”. 

“O meu pai ficou doente e, por 
isso, tive de deixar de estudar. Come-
cei a trabalhar nos escritórios da Defe-
sa de Espinho, durante cinco anos. Só 

depois, fui trabalhar para o Porto para 
uma empresa de origem suíça, cujos 
fundadores tinham origem judaica. 
Na altura, já me pagavam o 13.º mês”, 
conta. 

Foi com o pseudónimo de Zé 
Vareiro, que Sárria fez os primeiros 
textos para o jornal. “O Benjamim da 
Costa Dias via-se aflito, na altura, com 
a censura, e com alguns dos artigos 
que eu escrevia”, admite, assumindo 
que “muitas das vezes, pisava o risco”. 
Madília Braga Dias, filha do fundador, 
era muito amiga da família de Sárria. 

“Agarrei a Defesa de Espinho, na 
altura em que morreu o meu amigo 
Manuel Laranjeira, neto do famoso 
médico/escritor. O Benjamim da Cos-
ta Dias tinha grande consideração por 
ele, pois colaborou, durante muitos 
anos, com o jornal”, relata, assinalan-
do que passou a escrever na secção 
desportiva. “O Manuel Laranjeira era 
um amigo e uma espécie de irmão. 
Frequentávamos as casas de ambos. 

Mais tarde, ele morreu num acidente 
de viação no Brasil. Recordo-me que, 
com o apoio do então presidente da 
Câmara, Baião Nunes dos Santos, foi 
prestada uma homenagem a Manuel 
Laranjeira, com uma palestra profe-
rida pelo jornalista Costa Carvalho. 
Lembro-me que Manuel Laranjeira 
saiu de Portugal, massacrado com as 
denúncias inverdadeiras e despropo-
sitadas que fizeram dele no tempo do 
Estado Novo. Foram denúncias injus-
tas, feitas por alguém que dele tinha 
um tremendo ódio”.

Carlos Sárria entrou para a De-
fesa de Espinho em 1965 e era, por isso, 
muito novo. “Quando o Benjamim da 
Costa Dias entrou em decadência de 
saúde, a família quis vender o jornal. A 
Madília pediu-me para dar uma ajuda 
e, por isso, passei a ser eu a coordenar 
o jornal. No entanto, mostrava tudo 
ao Benjamim Dias antes de poder ser 
publicado”.

Ele tinha os sintomas da, ago-
ra conhecida, doença de Alzheimer. 
Aguentei o jornal até à altura em 
que Amadeu Morais, Manuel Violas e 
Baião Nunes dos Santos resolveram 
fazer uma homenagem a Benjamim 
da Costa Dias, em abril de 1972. Nes-
sa altura arranjaram uma forma de 
comprar o jornal e, para isso, criaram 
a EMPES – Empresa de Publicidade de 
Espinho, LDA, que é atualmente a de-
tentora do título”, contou Carlos Sár-
ria, acrescentando que nessa altura, 
“Amadeu Morais passou a ser o diretor 
e administrador. A redação tinha An-

tónio Gaio, que era uma pessoa muito 
experiente, Carlos Pinheiro de Morais, 
eu próprio, João Quinta e Arménio 
Gomes. Éramos nós que fazíamos o 
jornal e o diretor, Amadeu Morais, es-
crevia o editorial. Era um jornal feito 
por uma carolice inteira. Contudo, ofe-
receram a cada um que ali trabalhava, 
uma ação da EMPES, LDA e que, nes-
sa altura, valia 1000 escudos [cinco 
euros]. Mas nunca tivemos nenhuma 
vantagem com estas ações, porque 
tudo aquilo que fizemos foi sempre 
por carolice pura. Todos tínhamos um 
emprego e dedicávamo-nos a escrever 
na Defesa de Espinho porque gostáva-
mos. Por isso, sacrificávamos as nos-
sas noites para nos dedicarmos ao jor-
nal. Era difícil, mas como diz o velho 
ditado popular, ‘quem corre por gosto 
não cansa’”, sublinha Carlos Sárria.

A Defesa de Espinho teve, assim, 
no entender daquele ex-diretor, “um 
bom percurso”. Após o 25 de abril mu-
dou de mãos, deixando de pertencer 

à família do fundador, passando para 
“um grupo de rapazes espinhenses in-
teligentes e com ideias muito avança-
das. Acabei por ser o único que foi ad-
mitido numa nova redação”, recordou.

Em 1972, Carlos Sárria foi convi-
dado para ser funcionário administra-
tivo da Solverde. “Recordo-me de o co-
mendador Manuel Violas me chamar, 
algumas vezes, porque não concorda-
va com algumas coisas que se diziam 
nas entrevistas que eu fazia, mas era a 
sua maneira de ser e a forma como ele 
vivia e gostava do jornal”. 

Em 1978, Carlos Sárria foi nomea-
do diretor interino da Defesa de Espi-
nho, cargo que exerceu durante cerca 
de meio ano. “Foi nessa altura que o 
jornal promoveu uma homenagem 
a Manuel Laranjeira, colocando uma 
placa, no exterior da casa onde viveu e 
morreu o escritor, na Rua 19”, deu con-
ta Carlos Sárria que acabou por deixar 
a direção porque “não tinha tempo”. 
“Trabalhava no Porto, tinha a minha 
mulher e o meu filho e, por isso, tinha 
de lhes dedicar alguma atenção. Con-
tinuei, apenas, como colaborador e foi 
diretor, nessa altura, Francisco Azeve-
do Brandão. Deixei a Defesa de Espi-
nho com cerca de 50 anos”.

Para Carlos Sárria, “Benjamim 
da Costa Dias foi um herói porque 
aguentou a Defesa de Espinho numa 
situação muito difícil como era a da-
quela época. Foi um jornal que esteve 
sempre por debaixo do ‘olho’ da censu-
ra. Ele tinha de lidar com ‘Deus’ e com 
o ‘diabo’! Por outro lado, antigamente 
a publicidade não era um sustento 
para o jornal como o foi mais tarde. 
Os anúncios não chegavam para pa-
gar as despesas. A Defesa de Espinho 
era o jornal mais lido e foi graças a ele 
que teve essa projeção. Espinho deve 
estar-lhe profundamente agradecido”.

A HISTÓRIA DE CARLOS SÁRRIA

Com os interesses da cidade 
“sempre em primeiro lugar”, Carlos 
Sárria recorda que o jornal “procurou 
causas que projetassem a terra”, mes-
mo depois do 25 de abril. Enquanto 
jornalista, assegura ter procurado “ser 
sempre o mais independente possível”, 
garantindo “o direito ao contraditório”, 
mas nem isso o impediu de ter “muitos 
inimigos”.

Um dos acontecimentos que 
mais marcou Carlos Sárria foi a cober-
tura jornalística que a Defesa de Espi-
nho fez de uma deslocação da equipa 
de voleibol do SC Espinho a Bratislava, 
em fevereiro de 1976, num jogo para a 
Taça dos Clubes Campeões Europeus. 
“Foram lá 28 pessoas de Espinho, entre 
as quais estava eu em representação 
do jornal. Foi memorável e uma lição 
de vida extraordinária. Devemos ter 
sido o primeiro jornal regional a fa-
zer uma deslocação destas”, assinala. 

Reportagem  
Estórias da história da Defesa de Espinho

Quando se fala em história do jornal Defesa 
de Espinho, inevitavelmente está ligado 
o nome do seu fundador, Benjamim da 
Costa Dias. Mas ao longo de nove décadas, 
a história da Defesa de Espinho escreveu-
se com um sem-número de colaboradores, 
uns mais evidenciados do que outros, mas 
sobretudo com os que inscreveram o seu 
nome na capa e no cabeçalho. Os diretores, 
neste período, foram imensos, mas dois 
deles, que ainda são testemunho vivo, 
estiveram em funções em momentos de 
grande complexidade, sobretudo tendo em 
conta a conjuntura política e socioeconómica 
da altura.

“A Defesa de 
Espinho esteve 
sempre na 
primeira linha 
de algumas 
causas”

  
           

Benjamim da Costa Dias 
foi um herói porque 
aguentou a Defesa de 
Espinho numa situação 
muito difícil como era a 
daquela época"
Carlos Sárria
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O sucesso da reportagem foi grande, 
com “duas edições que esgotaram a ti-
ragem”. Mas Sárria recorda, sobretudo, 
“o relacionamento extraordinário que 
tivemos com os eslovacos”, ao ponto 
de se ter correspondido “durante mui-
tos anos” com o chefe da delegação da 
equipa adversária. 

No meio desta viagem, Carlos 
Sárria relata uma pequena estória: 
“Estávamos a jantar e chamaram por 
mim. O jornalista local, que ia fazer a 
apresentação das equipas no pavilhão, 
queria que eu lhe ensinasse a pronun-
ciar os nomes dos nossos jogadores. No 
entanto, ele sentiu grandes dificulda-
des em pronunciar o nome do Tomás 
Sousa, chamando-lhe ‘Tomis’…”. “Ao fim 
de todos estes anos, a Defesa de Espi-
nho ainda me traz muito boas recorda-
ções”, acrescenta.

Carlos Sárria admite que nunca 
foi jornalista. “Aprendi os valores do 
jornalismo, pela colaboração que tive 
na Defesa de Espinho e, também, nos 
outros jornais com os quais colaborei. 
Aprendi imenso e vi a forma dedicada 
como muitos trabalharam para que o 
jornal fosse para as bancas, semanal-
mente. Tínhamos grandes dificulda-
des, porque não havia os meios que 
atualmente existem, sobretudo a nível 
informático. Tínhamos de tapar os 
‘buracos’ de qualquer forma, muitas 
das vezes a ‘encher chouriços’ à última 
hora, o que era verdadeiramente aluci-
nante! Coordenei e dirigi o jornal nesse 
tempo, de grandes dificuldades”.

Nos anos 60 e 70, quando fez par-
te da redação, o ex-diretor recorda a fi-
gura de António Gaio e a forma como 
coordenava a equipa, com os “lingua-
dos [folhas datilografadas com os tex-
tos das notícias] na mão, a recortar e a 
colar os parágrafos”. “Foi um homem 
formidável. Costumávamos dizer que 
ele era o primeiro ‘ditador democrata’ 
que conhecíamos, porque ele se afir-
mava democrata. Mas tudo era feito 
com boa-disposição e alegria na reda-
ção da Defesa de Espinho, porque éra-
mos todos amigos. Vivemos momentos 
muito bons e conseguimos fazer com 
que o jornal mantivesse a sua existên-
cia nesses tempos tão complicados”, 
acrescenta.  

O papel cívico da Defesa de Espi-
nho foi importante, na perspetiva de 
Carlos Sárria, tendo assumido “lutas” 
como a que travou pela construção 
de um complexo desportivo munici-
pal, projetado pelo arquiteto Jerónimo 
Reis, e que previa um estádio com con-
dições para equipas de fora estagiarem. 
Recordando ter sido criada uma comis-
são para o efeito, da qual fazia parte 
Ferreira de Campos, Sárria considera 
que “fizeram um boicote” à ideia. “Foi 

um prejuízo incalculável, quer a nível 
financeiro para o concelho, quer a ní-
vel desportivo para o SC Espinho. Esta 
foi, também, uma das minhas lutas. 
Até fiz a contagem decrescente para 
as promessas que foram feitas e que 
nunca foram concretizadas em relação 
a este estádio”, acrescenta.

Atualmente, com 87 anos de idade, 
Carlos Sárria não esconde o orgulho de 
por cá ter passado e de ter dado o seu 

modesto contributo para o salto quali-
tativo que a Defesa de Espinho teve.

“Devo dizer, com toda a franque-
za, que houve uma altura em que não 
gostei do aspeto do jornal. No entanto, 
desde há cerca de dois anos a esta parte 
que vejo que o jornal tem outra dinâmi-
ca e que tem outra categoria”, observa. 

De um conjunto de pessoas com 
quem lidou ao longo dos tempos, Sár-
ria destaca “Benjamim da Costa Dias 

e, depois, Amadeu Morais e o padre de 
Silvalde Manuel António. Foram pes-
soas que marcaram o percurso do jor-
nal em tempos muito difíceis”.

A vida de Carlos Sárria enquan-
to colaborador da Defesa de Espinho 
não foi fácil. Até teve um processo em 
tribunal. “Numa entrevista que fiz a 
um dirigente de um clube, houve uma 
declaração do entrevistado. Alguém 
meteu o jornal em tribunal. Fui res-
ponder e o procurador queria que eu 
lhe dissesse quem é que andava atrás 
de dinheiro! Fiquei muito admirado 
com isto, até porque falava-se muito na 
liberdade de imprensa a seguir ao 25 de 
Abril! Não foram fazer essa pergunta 
a quem me deu essa entrevista! Isto 
para dizer que, a Defesa de Espinho foi, 
muito possivelmente, o primeiro jornal 
regional a ter um processo judicial”.

Das entrevistas, Carlos Sárria 
fala, insistentemente, das que fez ao 
presidente da Câmara da altura. “As 
entrevistas aos presidentes de câmara 
eram inéditas. Fiz várias entrevistas a 
Baião Nunes dos Santos. Mas fiz sem-
pre as entrevistas com gravador. Mui-
tas das vezes, o próprio Benjamim da 
Costa Dias vinha ter comigo, muito 
aborrecido, porque tinha dois ‘lingua-
dos’ cortados com o lápis azul. Até os 
mostrava, depois ao presidente da Câ-
mara e ele chamava burros aos tipos da 
censura. Senti, por isso, o peso do ‘lápis 
azul’. Estas alterações eram sempre à 
última hora e isso dava-nos um traba-
lho enorme, porque tínhamos de fazer 
adaptações aos textos”.

Carlos Sárria diz que até chegou 
a ser procurado pela PIDE. “Quando o 
meu amigo Manuel Laranjeira foi para 
o Brasil, casou por procuração. Com a 
família, acompanhámos aqui o casa-
mento na Vila da Feira. Um dos ‘trastes’ 
era o presidente da Câmara da Feira 
que, na véspera do casamento, conse-
guiu que a PIDE fosse a minha casa. 
Suspeitavam que eu recebia armas do 
Brasil! O Manuel Laranjeira trocava 
muita correspondência comigo, mui-
tos artigos para publicação. Nesse dia, 
quando vinha da praia, o meu pai es-
tava à janela e disse-me que tinha a 
PIDE em casa. Pensei que se tratava 
de uma brincadeira e que estaria lá o 
meu amigo Manuel Laranjeira. Vi a mi-
nha mulher, encostada à parede, com o 
meu filho ao colo e a minha mãe estava 
amarela! Estava lá um tipo da PIDE a 
escrever e dois guardas da Polícia de 
Segurança Pública. O PIDE deu-me 
para ler o que tinha escrito e estava lá 
a questão das armas do Brasil. Disse 
que as encomendas eram abertas na 
Alfândega e que se tivessem armas eu, 
que estava lá para as receber, seria ime-
diatamente preso. Entretanto, o meu 

pai conhecia um inspetor da PIDE e foi 
falar com ele que o aconselhou a não se 
relacionar muito bem com o presiden-
te da Câmara da Vila da Feira. Vimos 
logo de onde tinha vindo a denúncia”, 
recordou Carlos Sárria acrescentando 
que “os artigos que o Manuel Laranjei-
ra me tinha mandado estavam pousa-
dos em cima de um móvel e o tipo da 
PIDE não os viu! Afinal estavam à pro-
cura das tais armas do Brasil…”

Por fim, Carlos Sárria salienta 
que a Defesa de Espinho “esteve sem-
pre na primeira linha de algumas cau-
sas, nomeadamente da luta contra a 
demolição do Teatro S. Pedro e apoiou 
imensos eventos e fomentou sempre 
iniciativas em prol de Espinho. Fazia 
a publicidade de coisas que interessa-
vam a esta terra e aos espinhenses. Foi 
este o principal papel do jornal.

Tenho plena consciência de que 
não agradei a toda a gente e que tive 
sempre pessoas que não gostavam de 
mim. Mas senti que, na generalidade, 
gostavam daquilo que escrevia”, con-
cluiu.

A PRIMEIRA PÁGINA EM BRANCO 
DE JAIME GABRIEL JESUS

Jaime Gabriel Jesus nasceu em 
Castelo de Paiva e veio viver para Es-
pinho com apenas quatro meses. Era, 
por isso, um espinhense, que fez o seu 
percurso como estudante em Espinho, 
na Escola Dr. Manuel Laranjeira.

“Foi com Fernando Barradas a 
diretor que entrei para a Defesa de Es-
pinho”, recorda o jornalista, no início 
dos anos 80. “Na altura, ele [Fernando 
Barradas] era jornalista de O Comér-
cio do Porto e escrevia umas crónicas 
muito incisivas no pós PREC (Processo 
Revolucionário em Curso). Isto fazia 
com que aquele jornal diário tivesse ti-
ragens fabulosas que chegavam aos 120 
mil exemplares num dia. Era algo fora 
do vulgar”.

Segundo Jaime Gabriel Jesus, “a 
Defesa de Espinho tinha sido compra-
da pela Solverde e o Fernando Barra-
das foi contratado para dirigir o jornal 
em part-time e profissionaliza-lo. Isto 
era incomum na imprensa regional 
pois, se não me engano, só o Jornal do 
Fundão tinha jornalistas profissionais. 
Ele trouxe um tal Gonzalez e abriu um 
concurso ao qual me candidatei”.

Para Jaime Gabriel Jesus, o ex-di-
retor da Defesa de Espinho, Fernando 
Barradas, “era espantoso”. “Escrevia 
muitíssimo bem e os seus editoriais 
eram feitos em guardanapos de papel. 
Isto ele fazia-o em refeições do grupo 
de trabalho onde estava, também, o 
Paulo Malheiro, que era colaborador 
desportivo. Mais tarde veio, também, a 

  
           

Durante o período em 
que fui diretor interino, 
marcou-me uma célebre 
primeira página em 
branco datada de 24 de 
junho de 1982, em que 
tinha em baixo, um 
fundo a negro, em seta, a 
apontar para a restante 
página sem conteúdo, 
dizendo o seguinte: ‘É 
esta a informação que 
o presidente da Câmara 
nos quer impor’"
Jaime Gabriel Jesus

 Primeira página do jornal 
de 24 de junho de 1982

 Primeira edição do 
jornal Defesa de Espinho 
em 1932

 Primeiras páginas 
do Defesa de Espinho
1. Último jornal com o nome 
de Benjamim Dias a diretor;
2. Primeiro jornal com o nome 
de Carlos Sárria a diretor;
3. Primeiro jornal com o nome 
de Jaime Gabriel a diretor
4. Último jornal com o nome 
de Fernando Barradas a 
diretor

©
 D

R

P
U

B



8 • Defesa de Espinho • 24 de março de 2022

Margarida Fonseca”.
Mas a admiração de Jaime Ga-

briel Jesus pelo seu diretor ia mais lon-
ge. “Ele dava-nos desafios. Uma vez, ele 
estava a desenhar a primeira página 
numa maqueta. Eu, miúdo atrevido, 
disse-lhe que era capaz de fazer aquilo. 
Ele entregou-me a maqueta e foi tomar 
café com o Gonzalez. Quando chegou, 
viu o que estava bem e o que estava 
mal e explicou-me. Passei a adorá-lo, 
quer como ser humano, quer como 
profissional”, sublinhou.

O pior momento de Jaime Gabriel 
Jesus terá sido no dia em que tocou o 
telefone e que lhe anunciaram que Fer-
nando Barradas tinha sido vítima de 
um acidente de viação. “Na sequência 
desta tragédia, coube-me substituí-lo. 
Esta é daquelas promoções que todos 
dispensamos”, acrescentou. “Perdeu-
-se uma pessoa que era um mestre e 
um excelente companheiro. Era um 
homem com muita garra e muita re-
beldia, ao mesmo tempo e, a mim, fal-
tava-me experiência, porque ainda era 
um jovem”, relembra a altura em que 
assumiu, interinamente, a direção da 
Defesa de Espinho.

“Substituí o Fernando Barradas 
como pude. E, durante o período em 
que fui diretor interino, marcou-me 
uma célebre primeira página em bran-
co datada de 24 de junho de 1982, em 
que tinha em baixo, um fundo a negro, 
em seta, a apontar para a restante pá-
gina sem conteúdo, dizendo o seguinte: 
‘É esta a informação que o presidente 
da Câmara nos quer impor’. O chefe da 
gráfica telefonou-me a perguntar se 
havia algum engano!”

Jaime Gabriel Jesus conta que re-
centemente, “cerca de 40 aos depois, em 
2021, o diário brasileiro, Folha de S. Pau-
lo, por outros motivos, publicou, tam-
bém, uma primeira página em bran-
co”. “Isto faz-me sentir algum orgulho 
porque tive esta iniciativa numa altu-
ra em que não tinha experiência. Era 
presidente da Câmara José Carvalho 
Fonseca, que tinha sido o meu antigo 
professor de religião e moral. Ele, nas 
aulas, até era interessante, mas quan-
do subiu ao poder deixou que o poder 
lhe subisse à cabeça e ergueu barreiras 
à informação municipal. Infelizmente 
isto é algo que atinge muita gente que 
chega ao poder”, afirma. 

Segundo Jaime Gabriel Jesus, 
“nessa altura não havia as redes sociais 
e, portanto, tudo o que fosse polémico 
desaguava nos jornais. A nível local 
ainda era muito pior do que a nível 

nacional. Por isso, havia guerras locais 
que mobilizavam forças políticas e 
económicas e sociais que tinham a ver 
com o parque de campismo em sales e 
que nunca foi feito, com o próprio es-
tádio de futebol que, agora está a ser 
construído e com uma célebre variante 
à Estrada Nacional 109 e que acabou 
por ser uma autoestrada (A29). Eram 
debates muito agressivos e a Defesa de 
Espinho estava metida neles”.

O antigo jornalista e diretor inte-
rino da Defesa de Espinho admite que, 
“como jovem, foi muito difícil tratar to-
das estas questões, mas, por outro lado, 
teve a parte boa de me dar traquejo, ad-
quirindo, prematuramente, uma expe-
riência que me foi muito útil ao longo 
de 40 anos de profissão nos cerca de 15 
meios de comunicação social por onde 
passei. Mas reconheço que foi difícil e 
que às vezes era preciso travar lutas in-
ternas, algo que não é específico de um 
jornal como a Defesa de Espinho, mas 
de qualquer órgão de comunicação so-
cial. Havia caminhos a seguir. Ser um 
jornalista num órgão de comunicação 
social regional, na altura, era sempre 
um risco. Mas era isso que eu queria”, 
afirmou Jaime Gabriel Jesus recordan-
do o seu tempo de estudante na Escola 
Dr. Manuel Laranjeira, pois “já sentia o 
‘bichinho’ pelo jornalismo e já colabo-
rava com uns boletins em Silvalde. No 
dia em que concorri para a Defesa de 
Espinho concorri para outro emprego, 
numa área diferente. Fui aprovado em 
ambos e escolhi o jornalismo. Não me 
arrependo nada”, afirmou.

Jaime Gabriel Jesus lidou com 
mais pessoas na Defesa de Espinho. 
“Álvaro Graça, que foi o diretor seguin-
te, era uma joia de pessoa, mas o Fer-
nando Barradas deixou-me uma marca 
profunda. Às vezes, quando passo pelo 
cemitério de Paranhos, no Porto, onde 
ele está sepultado, visito a sua campa”.

Para aquele antigo colaborador, 
“a Defesa de Espinho sempre foi uma 
referência no concelho de Espinho. No 
entanto, houve uma fase da vida do 
jornal, já muito depois de eu sair, que 
me desgostou porque estava a regredir 
sob o ponto de vista estético/gráfico e 
na forma como tratava a informação. 
Estava a tornar-se um bocadinho mais 
amador. No entanto, recentemente, o 
jornal levou uma refrescadela monu-
mental do ponto de vista estético e edi-
torial. Neste momento gosto imenso da 
Defesa de Espinho, pois está um jornal 
muito bom e está feito para o século 
XXI”, concluiu.  ●

C O N S U L T A S / C I R U R G I A S /

P A R T O S / P R O C R I A Ç Ã O

M E D I C A M E N T E  A S S I S T I D A

C L Í N I C A  M É D I C A
P A R A  T O D A  A  F A M Í L I A

coge.pt

Cronologia

Benjamim da Costa Dias
 27 de março de 1932 a 14 de abril de 1973

A orientação da Redação passa para Álvaro 
Pereira, no entanto, o nome de Benjamim 
permanece no cabeçalho até 28 de abril de 1973

Amadeu Morais
5 de maio de 1973 a 2 de fevereiro de 1974; 
24 de janeiro de 1976 a 15 de outubro de 1976;
4 de fevereiro de 1977 a 6 de janeiro de 1978

Joaquim Moreira da Costa
9 de fevereiro de 1974 a 25 de janeiro de 1975

António F. Gaio
1 de fevereiro de 1975 a 29 de novembro de 1975

António F. A. Santos
6 de dezembro de 1975 a 24 de janeiro de 1976

Manuel António Alves da Silva
22 de outubro de 1976 a 28 de janeiro de 1977

Carlos Sárria
13 de janeiro de 1978 a 30 de junho de 1978

Francisco Azevedo Brandão
7 de julho de 1978 a 2 de fevereiro de 1979

José Carvalho da Fonseca
9 de fevereiro de 1979 a 1 de junho de 1979

Fernando Barradas
8 de junho de 1979 a 21 de janeiro de 1982

Jaime Gabriel Jesus
4 de fevereiro de 1982 a 26 de agosto de 1982

Álvaro Graça
2 de setembro de 1982 a 30 de julho de 1998

Lúcio Alberto
Desde 6 de agosto de 1998

1932 - 1973

1973 - 1974 / 1976 / 1977

1974 - 1975

1975 

1975-1976

1976-1977

1978 

1978 - 1979

1979

1979 -1982

1982 

1982 - 1998

1998 - presente

  
           

Foi um jornal que esteve 
sempre por debaixo do 
‘olho’ da censura. Ele 
[Benjamim da Costa 
Dias] tinha de lidar com 
‘Deus’ e com o ‘diabo’! A 
Defesa de Espinho era 
o jornal mais lido e foi 
graças a ele que teve essa 
projeção. Espinho deve 
estar-lhe profundamente 
agradecido”
Carlos Sárria

  
           

O Fernando Barradas, 
era espantoso. Escrevia 
muitíssimo bem e os 
seus editoriais eram 
feitos em guardanapos 
de papel. Isto ele fazia-o 
em refeições do grupo de 
trabalho"
Jaime Gabriel Jesus

  
           

Aprendi os valores 
do jornalismo, pela 
colaboração que tive 
na Defesa de Espinho 
e, também, nos outros 
jornais com os quais 
colaborei. Aprendi 
imenso e vi a forma 
dedicada como muitos 
trabalharam para que 
o jornal fosse para as 
bancas, semanalmente"
Carlos Sárria
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“A Defesa apareceu para suprir uma 
lacuna importante, pois Espinho, 
na altura, não tinha qualquer jor-

nal", explicou Benjamim da Costa Dias. 
"Tinha comigo bons e dedicados cola-
boradores, estando apoiado na Liga dos 
Interesses Gerais de Espinho, núcleo pro-
prietário do jornal", acrescentou recor-
dando Carlos de Moraes e Mário Valente, 
os sobreviventes da fundação nessa altu-
ra, a par do próprio Benjamim Dias.

Segundo o fundador, o jornal ti-
nha "bons articulistas" e tomou desde 
logo, como diretriz, "a defesa intransi-
gente dos elevados interesses de Espi-
nho", o que levou à boa aceitação por 
parte dos leitores.

"Sou espinhense pelo coração, sou 
espinhense porque desde pequenino 
sempre vivi nesta terra que me habituei 
a querer, a amar, sou espinhense pelo 
facto dos meus pais serem daqui, toda-
via, por fortuito acaso não nasci cá, pois 
o meu pai, que era ferroviário, não se 
encontrava radicado aqui na altura, por 
motivos profissionais", aludiu o funda-
dor da Defesa de Espinho ao facto de ser 
natural do Entroncamento.

"Era preciso coragem, também 
trabalho, para mais que o jornal teve de 
ser, durante muitos anos, feito no Porto, 
obrigando a deslocações morosas, como 
se calcula, de forma a poder sair sema-
nalmente. Entretanto, se por um lado as 
dificuldades eram maiores, talvez por 
outro fossem menores, isto é, a vida de 
então com menos ritmo, com menores 

incidências, possibilitava que me visse 
rodeado de muitos e bons colaborado-
res", explicou Benjamim Dias, acrescen-
tando que "provavelmente, não exigisse 
ao jornal estruturas, e responsabilida-
des, ditadas pela dimensão da vida atual 
e do Espinho de hoje".

"Vivi sempre ligado à 'Defesa', 
como a 'Defesa' a mim, dirigindo-a du-
rante este tempo todo e, portanto, sem 
outras interferências", constatou o fun-
dador em 1972 sublinhando que "a 'De-
fesa' cumpriu e atingiu os objetivos para 
os quais foi criada, não obstante ter de 
ultrapassar mil obstáculos, as muitas di-
ficuldades de que, tantas vezes, de fora 
não se apercebem. Pode ter havido, na-
turalmente, períodos de mais ou menos 
fulgor, todavia os objetivos, esses, foram 
sempre respeitados e a missão de órgão 
de imprensa sempre cumprida, como a 
posição de paladino na luta por um Es-
pinho melhor e maior".

Benjamim Dias deu nota, tam-
bém, da aceitação do jornal por parte 
de uns e do incómodo que este causava, 
noutros. "Como em tudo, tem de haver 
os que gostam e os que não gostam. Na 
nossa terra, onde a característica de de-
negrir, às vezes só pelo prazer de estar 
no contra, ou motivada por mil e um 
outros pormenores que nada vêm para 
o caso, é infelizmente evidente, a 'Defe-
sa' terá encontrado o apoio da maioria, 
mas deveria ter sido melhor compreen-
dida e acarinhada, pois deparou com 
demasiadas intransigências prejudi-

ciais e muita incompreensão, gerada 
sabe-se lá porquê".

O fundador da Defesa reconheceu 
ter tido desgostos em boa quantidade, 
"quanto mais não seja por vermos que 
as nossas intenções, e a intenção foi 
sempre, e unicamente, servir Espinho e 
cumprir a missão integral e própria da 
Imprensa, não são bem compreendidas 
e, pior, são deturpadas insidiosamente".

E nessa altura, Benjamim da Cos-
ta Dias considerou que se trataram de 
quatro décadas de "luta, de trabalho, de 
esforço" e que "uma terra como a nossa 
não pode, nem deve, dispensá-lo [Defesa 
de Espinho]".

Benjamim da Costa Dias referia, 
ainda, nessa entrevista, que "as dificul-
dades da imprensa regionalista são in-
tensas, pondo entraves grandes à dese-
jável estruturação de um jornal".

Por isso, era seu desejo que "a 
'Defesa' prosseguisse, não morresse, se 
mantivesse dentro das linhas traçadas, 
procurando fazer mais e melhor", mas 
tudo isso "sem subordinações de qual-
quer espécie, como sempre aconteceu, 
atuando numa saudável independência 
para bem servir a nossa terra e não trair 
os princípios da Imprensa".

"Oxalá que, no futuro, a minha 
Defesa de Espinho possa continuar bem 
ciente dos seus deveres e obrigações, en-
tregue em boas mãos, com gente poden-
do mantê-la independente, e fazendo 
do seu próprio nome o lema a seguir", 
concluiu. ● MP 

Aos 83 anos e na celebração das quatro 
décadas da Defesa de Espinho, o seu 
fundador, Benjamim da Costa Dias, foi 
entrevistado por Carlos Sárria, numa altura 
em que estava de 'saída', mas ainda mantinha 
o seu nome no cabeçalho, como diretor. 

“Oxalá que, no 
futuro, a minha 
Defesa de 
Espinho possa 
continuar bem 
ciente dos seus 
deveres”

Entrevista  
A Benjamim da Costa Dias em 1972

P
U

B



10 • Defesa de Espinho • 24 de março de 2022

LÚCIO ALBERTO 

Já lá vão mais de nove décadas de uma 
vida cheia de histórias, presumivel-
mente mais boas do que más. Vivên-
cias de um folião com os pés assentes 
na terra? 
Boas histórias há muitas e natural-
mente que há recordações tristes, mas 
essas, ainda que poucas, ficam comigo. 
Folião?! Talvez. Sempre gostei de boa 
animação, mas também sempre fiz 
questão de cumprir os meus compro-
missos. Agora, com a idade, vou-me 
esquecendo disto ou daquilo, mas vou 
dando conta do recado e das minhas 
obrigações. Não perdi o espírito da ani-
mação, mas agora a minha vida é mais 
calma. Já vou fazer 91 anos! 
Há uma ou outra curiosidade que os 
espinhenses talvez desconheçam?
Deve haver algumas. Recordo-me de 
uma sobre um engenheiro, na zona de 
Aveiro, que era muito parecido comigo. 
Um dia, eu estava a tocar acordeão 
no tasco de um cliente, em Sever do 
Vouga, e entrou um velhote que me 
disse: “Eu não sabia que tocavas acor-
deão!”. Ficou com a ideia que eu era o 
tal engenheiro. Noutro dia, na terra 
de onde era esse engenheiro, um dos 
meus clientes viu-o na rua e disse-
-lhe: “Anda cá, que tens que levar os 
tapetes para trás!”. O homem ficou 
espantado e o meu cliente nem sabia 
como se desculpar, quando percebeu 
que não era eu. A mesma confusão 
voltou a acontecer, num restaurante 
em Aveiro, quando estava a almoçar. 
As mesas estavam todas ocupadas, 
quando entrou um rapaz novo que me 
perguntou: “Senhor engenheiro, não 
se importa que me sente aí?!”. E logo 
respondi: “Sente-se, mas não sou enge-
nheiro!”. O jovem: “Ah, não é o senhor 

engenheiro?!”. Reconfirmei: “Não, nem 
nunca o conheci. Não sou engenheiro, 
mas sou de Espinho!”.
Era caixeiro-viajante, como outrora 
se designava…
Vendia tapeçarias e napas. E também 
cheguei a vender produtos de mer-
cearia. Vendi muita alheira de Miran-
dela. Eu fazia a distribuição de muita 
coisa e tinha jeito para vender. Até 
vendi na Madeira e nos Açores.
Aprendeu cedo o ofício?
Quando ainda era rapazote, muito 
antes dos 15 anos, comecei a vender 
copos na zona da tasca da mercearia 
do meu pai, onde também se vendia 
lenha e carqueja. Os clientes iam jogar 
cartas para lá e beber copos. E quando 
os servia, e sempre que ninguém 
estava a reparar, eu bebia pela garrafa, 
ou então quando ia à pipa, buscar mais 
vinho, bebia um bocadinho mal abria 
a torneira.
Fosse tinto ou branco…
Só tinto. E ainda hoje é preferencial-
mente assim. O verde é algo indigesto 
para mim, mas sempre preferi maduro.
E quando e como é que levou o tra-
balho com o rigor que se impunha?
A sério, mesmo a sério, comecei a tra-
balhar aos 15 anos, numa fábrica de 
botões de um tio, na Rua 14, junto à 
Rua 39, mas continuava a ajudar na 
mercearia do meu pai, no Rio Largo. 
Aprendi alguma coisa de serralharia 
e mecânica na fábrica, porque eram 
precisas brocas para fazer os botões. 
Depois, a fábrica passou para a Rua 41, 
onde era a Vigorosa. E nessa fábrica 
trabalharam mais de duas centenas 
de pessoas. Entretanto, voltei para 
a mercearia do meu pai e comecei a 
montar uma produção de sacos de 
papel e também a distribuir vinho e 
farinha. Era vendedor comissionista e 

até vendia faqueiros e louça da Vista 
Alegre!
É preciso ter paleio e manha, como diz 
o povo, para se ser bom vendedor? Ou 
basta saber encantar?
É preciso agradar aos clientes. Eu 
tinha feitio agradável e brincava com 
toda a gente e sem faltar ao respeito 
a ninguém. Havia um cliente que era 
de Arrancada do Vouga e era portista, 
e eu quando entrava na loja começava 
logo a dizer mal do Porto. “Lá vens tu!”, 
reagia ele. “Aponta tudo que falta e apa-
rece noutro dia!”. Eu ria-me e apontava 
aquilo que lhe faltava nesse momento 
e estava o meu trabalho feito com 
sucesso.   
Onde é que foi cumprido o serviço 
militar?
Em Sacavém, no Regimento de Arti-
lharia Pesada n.º 1. Fui para a tropa a 
chorar e vim da tropa a chorar. Despe-
di-me de Espinho com os meus amigos 
do Orfeão a consolarem-me num des-
file de abraços e acenos. E chorei ao 
despedir-me do quartel, porque deixei 
lá muitas amizades. Tive sorte de 
nunca ter ido para a guerra. Só fui à 
tropa… e, mesmo assim, sofri por estar 
longe da casa, da família, dos amigos e 
de Espinho.
Animou a tropa? 
Comecei a tocar acordeão antes de ir 
para a tropa. O oficial da minha secção 
chamava-me “Minhoquinha”, elo-
giando simpaticamente a minha baixa 
e franzina figura e quando mal me viu, 
pela primeira vez, perguntou de onde é 
que eu era. Respondi-lhe sem hesitar 
e com a voz firme: “Sou da Copaca-
bana de Portugal, pérola do Atlântico e 
rainha da Costa Verde. Portanto, sou de 
Espinho”.
Mas tornou-se bombeiro…
Sim, era choffeur, mas logo avisei que 

não contassem comigo para acidentes 
ou fosse qual fosse a ocorrência com 
sangue. De vez em quando ia a incên-
dios, mas quase sempre só transpor-
tava doentes.
Ainda foi a tempo de patentear 
os dotes para o hóquei em patins, 
quando começou a jogar aos 33 anos? 
Há quem diga que não patinava e que 
era amparado até à baliza…
Então não patinava?! Isso foi inven-
tado pelos brincalhões! Fui guarda-
-redes de hóquei em campo e de hóquei 
em patins da Académica de Espinho e 
dei sempre o meu melhor. Os brinca-
lhões é que têm a mania de dizer que 
me levavam pela mão até à baliza de 
hóquei em patins. Deixem-nos brincar, 
que ainda têm idade para isso, mas só 
já não se tem idade para patinar…
A preferência recaía no hóquei em 
patins ou no hóquei em campo?
Preferia hóquei em campo. Jogava na 
baliza ou em qualquer posição. Era o 
“tapa-furos” da equipa, desde os meus 
20 e tal anos. Bons velhos tempos! 
Joguei pouco hóquei em patins. Mas 
talvez tenha um recorde mundial no 

hóquei em patins, porque perdi por 
29-0 num jogo. Talvez já tenha sido 
batido esse recorde…
Quem sofre 29 golos candidata-se a 
ser recordista…
Mas a equipa também foi derrotada. 
Não fui o único goleado. Era boa a 
equipa!
Qual?! A equipa que perdeu ou a que 
ganhou?
A que marcou 29 golos, porque a nossa 
era boa para perder, pelo menos nesse 
histórico jogo…Não me lembro quando 
foi, nem já me recordo quem era a 
equipa adversária. Nem é bom pensar 
mais nisso… Os nossos melhores jo-
gadores não puderam jogar e estrea-
ram-se alguns juniores e até o seccio-
nista foi obrigado a jogar, porque não 
tínhamos gente suficiente! Ou seja, o 
resultado até poderia ter sido pior!
A vida também é feita de maus 
momentos…
Sei que o jogo foi disputado no ringue 
ao ar livre, em Espinho, e fui um cristo!
Ainda acredita que Espinho terá um 
campo de hóquei em campo?
Não sei. Só sei que gosto muito de 
hóquei em campo. E por ele representei 
a Académica de Espinho em campo, na 
Associação do Porto e na Federação 
Portuguesa, mas lamento que agora 
não se fale tanto de hóquei em campo.
Qual foi o feito da Académica de Es-
pinho que mais o deslumbrou?
O título europeu de hóquei de sala, 
na Bulgária. E também quando fomos 
campeões nacionais de juniores de 
hóquei em patins.
E qual foi o marco do Sporting que o 
deixou mais eufórico?
A conquista da Taça Cândido dos Reis 
e as subidas à primeira divisão de fu-
tebol. E também os títulos nacionais de 
voleibol. Até ia tocar acordeão para o 

Manuel António Gomes da Silva 
(Sancebas) reside no lugar do Rio Largo, 
desde que nasceu a 29 de março de 1931. 
Aos 26 anos, concluiu o 4.º ano do Curso 
Geral de Comércio na Escola Industrial 
e Comercial de Espinho e mediatizou-se 
popularmente na terra que não troca 
“por nenhuma deste mundo”. Cidadão 
de Mérito de Espinho e Distinguido 
em 2013 com a Medalha de Honra da 
Cidade, Manuel Sancebas é o decano 
dos colaboradores do jornal Defesa de 
Espinho e, porventura, a figura mais 
popular da cidade.
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“O jornal 
Defesa de 
Espinho é um 
familiar que 
tenho”

Manuel Sancebas estava em 
Sátão (Viseu), no desempenho 
da atividade de vendedor, 
quando reparou num panfleto 
anunciando uma nova agência 
funerária. E assim projetou 
a criação da uma agência 
funerária Nossa Senhora 
da Ajuda, em Espinho, 
promovendo-a com panfletos. 

Entrevista  
Manuel Sancebas



24 de março de 2022 • Defesa de Espinho • 11

pavilhão.
João Brenha e Miguel Maia são dois 
compinchas de Sancebas…
Joguei voleibol. Era e sou pequenote, 
mas joguei! E depois joguei voleibol 
com eles. É verdade! É claro que na 
praia não dói tanto quando se cai a 
jogar vólei, mas até no cimento joguei. 
É caso para concluir que joguei hóquei 
em campo, hóquei em patins e voleibol. 
Entretanto, também deu pontapés na 
bola?
Só com a rapaziada na brincadeira. 
Joguei futebol na rua, mas animava 
mais a malta do que jogava… Nem che-
guei a tentar a sorte como futebolista, 
embora vibrasse como adepto do Spor-
ting de Espinho e ficasse triste quando 
os jogos de futebol corriam mal.
Um desportista multifacetado, inclu-
sive com registos no atletismo?
Correr?! Talvez caminhar e agora só se 
for de carro… Ah, é bom lembrar que 
pratiquei halterofilismo.
Halterofilismo?! Quem é que imagina 
Sancebas como halterofilista?!
Então, porque não?! Eu levantava 50 
quilos. Ou seja, eu levantava o meu 
peso. Era num ginásio onde também 
fazia sauna. Eu fazia tudo que fosse 
desporto!
Exceto nadar?!
O meu pai amarrava-me e aos irmãos 
também com uma corda para to-
marmos banho de mar em outubro. 
Dizia que era o mês mais quente e nós 
íamos amarrados pela corda. Mas na-
quele tempo aprendia-se a nadar no 
rio… do Rio Largo!
Há boas memórias das vivências 
junto ao rio?
Ai, se não há! Até me lembro das mu-
lheres a lavarem a roupa. E cada uma 
delas tinha a sua pedra junto ao rio 
para lavar a roupa. Eu tomava lá banho, 
apesar da água fria, mas sem o meu pai 
saber. Quando o meu pai descobria 
que eu e os meus irmãos estávamos 
junto ao mar, entretidos numa grande 
poça de água no areal, ia ao quintal, 
assobiava e dava-nos cabo da cabeça 
quando chegávamos junto a ele.
O mar causava-lhe mais apreensão 
que o rio?
Eu adoro o mar e é por isso que faço 
poemas sobre o mar. Mas quando era 
novo só ia ao mar com muitas pernas 
à minha frente, não fosse correr mal 
alguma coisa e ser levado pelas ondas. 
Antes arrastado para a praia! Deus me 
livre! Enterrava bem os pés na areia 
para que não fosse atraiçoado pelo 
mar. Portanto, se tivesse muitas pernas 
à minha frente sabia que pelo menos 
esbarraria nelas se a maré me levasse.
Era mais prudente só pôr os pés de 
molho?
Ia molhando os pés, mas sempre re-
ceoso. Nadar?! Chafurdava na piscina, 
mas isso não é nadar!
Lembra-se da inauguração da Piscina 
Solário Atlântico?
Então não me lembro?! Até tenho uma 
história muito engraçada a respeito 
disso. Eu tinha um tio, que era um bo-
cadinho “estranho”, mas com piada, e 
na inauguração estava a piscina cheia, 
à cunha, como dizia o povo. E a espla-
nada no exterior também estava cheia 

de gente a ver os outros a saltarem 
para a água. E nesse dia veio a Espinho 
o maior saltador de água em Portugal. 
E esse meu tio disse: “Grande vantagem 
a dele… Eu queria era vê-lo atirar-se cá 
debaixo lá para cima!”. Foi gargalhada 
geral e contagiante.
No mar, no rio ou na piscina ao ar 
livre a água era (e é) fria…
Pois, e eu não gosto de água fria. Nada 
mesmo! Em casa, tomo banho com a 
água a escaldar e assim era quando 
praticava desporto. Os meus colegas 
desesperavam, porque não podiam 
tomar banho quando eu estava no chu-
veiro. Até pelava!
Fez questão de se afirmar em Espinho 
ou foi por acaso?
Existiam duas pessoas em Espinho que 
me marcaram: Fausto Neves e Carlos 
Moraes. E então meteu-se-me na 
cabeça que havia de ser como eles. Um 
era uma grande referência da música e 
o outro da poesia. Por isso, quis saber 
tudo aquilo que pudesse das duas 
coisas. Aprendi acordeão, mas antes fui 

aprender solfejo na Banda de Silvalde. 
Ia a pé à noite e, claro, também regres-
sava a pé ao Rio Largo. Tinha mais 
facilidade em passar a música para o 
papel do que a pauta para os dedos… E 
recordo que um dia estava a tocar acor-
deão no Orfeão de Espinho quando 
o saudoso maestro Fausto Neves re-
parou que eu estava a tocar de ouvido 
e não a ler a pauta. E então disse-me: 
“Tens um ouvido que tem tanto de bom 
como de mau. Já estás a tocar à tua ma-
neira e não a seguir o que está escrito”.
Dançava mais do que tocava e can-
tava no Rancho Juvenil de Espinho ou 
no Orfeão de Espinho?
Eu tanto dançava como tocava, mas 
tinha mais jeito para tocar.
Cantava ou encantava?
Eu não era solista e safava-me no coro. 
Ainda há poucos dias dei um baile a 
cantar no restaurante Paraíso, perto 
de minha casa. Estavam lá dois grupos 
a confraternizar. Um era do Porto e 
outro de Espinho. E interrogavam-se: 
“Como é que ele com 90 anos tem esta 

voz?!”. Eu só canto coisas feitas por 
mim. Não consigo fazer uma música 
seja para quem for. Gosto de tocar es-
pontaneamente e de fazer as minhas 
próprias músicas, mas não me sai bem 
quando me pedem que faça música 
para outros.
Se abrir a porta de casa, ecoam pelo 
Rio Largo os sons do piano, do órgão 
e do acordeão. Qual foi o seu primeiro 
acordeão?
Foi um “Honney”, que um tio me deu.
E quantos teve?
Ui! Já tive muitos! Até perdi a conta… 
Mas tenho um, que está novo, novo, 
novo! Comprei-o há uns anitos e ainda 
não tem duas horas de uso!
O Rio Largo já não é o que era…
Meu Deus! Quem o viu e quem o vê! 
Eram outros tempos. Espinho era di-
ferente, mas especial, e a zona do Rio 
Largo também. Mas apesar de dife-
rente, com a evolução ao longo de dé-
cadas, Espinho continua especial para 
mim, assim como a zona do Rio Largo. 
De facto, os tempos eram outros. O 

meu pai, ainda criança, veio a pé desde 
Barcelos com a minha avó. E o pai da 
minha mãe tinha uma vacaria. Era co-
nhecido por Silva “Vaqueiro”. O meu 
avô cultivava o terreno que foi agora 
ajardinado, dando, na altura, uma con-
tribuiçãozita à CP. Mas ele já nos dizia 
que o terreno era, afinal, da Câmara. E 
ele deixou quatro recibos da CP que 
diziam o seguinte: “Este terreno é per-
tença da Câmara Municipal quando 
esta assim o entender”. Alertei alguns 
presidentes da Câmara para o facto. 
E no tempo da presidência de Romeu 
Vitó, ainda se foi a tempo, por um dia, 
de se evitar que alguém beneficiasse 
do usucapião.
E se o tempo voltasse atrás?
Sabendo o que sei hoje, talvez fizesse 
isto ou aquilo de outra forma. Mas dou 
valor à minha vida. E já lá vão 90 anos 
e quase, quase, quase mais um!   
O que é que o motivou a animar o São 
João do Rio Largo? 
O São João era festejado na Rua 19 e o 
meu pai era presidente do Estrela do 
Norte, um dos três grupos folclóricos 
desse tempo, que se juntavam após a 
missa na noite de São João e desciam 
alegremente pela Rua 19 até ao banho 
santo no mar. Entretanto, foi-se per-
dendo a tradição do banho santo na 
noite de São João, incluindo o per-
curso festivo na Rua 19, e o meu pai e 
outros homens decidiram organizar os 
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Foi aluno do curso de 
acordeão do maestro 
Fausto Neves, tendo 
encetado na adolescência 
a atividade musical no 
Orfeão de Espinho.

Criou aos 18 anos, com 
alguns amigos, a comissão 
de festas de S. João do 
Rio Largo, que organizou 
durante meio século.

Iniciou-se no teatro, 
no Centro Comercial 
Dr. Manuel Laranjeira, 
sendo autor do texto 
dramático “Maldita 
Matemática” – comédia 
de to único, representada 
no antigo Teatro S. Pedro 
– e integrou o Grupo 
Coreográfico de Espinho.

Fundou, musicou e 
coreografou o Rancho 
Infantil de Espinho e “Os 
Miosótis de Espinho”. 
Integra o historial 
da Banda de Música 
de Espinho e é irmão 
benfeitor da Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho.
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festejos do São João no Rio Largo. Re-
solveram fazer festas na garagem do 
meu pai para angariarem verbas para 
os festejos do São João, mas só fizeram 
isso durante alguns anos. E quando eu 
tinha 17 anos decidi também fazer a 
festa de São João no Rio Largo. E assim 
sucederam-se grandes festas.
As marchas luminosas eram uma 
atração de Espinho…
Então não eram?! E fiz parte delas. As 
marchas luminosas eram muito an-
tigas. Mas quando integrei a Comissão 
Municipal de Turismo organizei um 
festival de jazz de Espinho.
Onde é que se realizou esse festival de 
jazz?
No pavilhão da Académica de Espinho. 
Eu pensava que solucionava com car-
tolinas os lugares “sentados” no chão 
do recinto, porque os outros eram na 
bancada. Fui então pedir cadeiras à 
Fábrica Violas. E o senhor comendador 
Violas emprestou-me. E, se sabia, tinha 
ido logo ter com ele, porque falei com 
várias pessoas próximas dele que não 
o queriam chatear e diziam para ser eu 
a falar-lhe. As voltas que eu dei! E se 
sabia que era assim, tinha falado logo 
com ele. É como diz um ditado popular: 
“Mais vale pedir a Deus, do que pedir 
aos santos…”.
Quando é que lhe despontou a poesia?
Quando comecei a cantar à desgarrada. 
Eu era novito e fizeram uma fogueira 
de São João numa rua junto à piscina. 
Estava lá muita malta e eu cantei uma 
coisita qualquer. Uma mulher disse-me 
para eu ir para casa que ainda era uma 
criança. Respondi-lhe em verso e, claro, 
dei-lhe troco. E, assim, quem correu 
para casa foi ela, depois de ter descal-
çado os chinelos para ser mais rápida.
Qual foi o poema que mais gostou de 
escrever, ou que mais o marcou?
O “Testamento de Judas” que faço 
anualmente, na época da Páscoa, para 
a Defesa de Espinho. Eu sou o colabo-
rador mais antigo do jornal. Já escrevo 
para a Defesa de Espinho há mais de 50 
anos!
Mas a primeira participação no jornal 
não foi um poema, nem o célebre “Tes-
tamento de Judas”…

Foi um artigo com o título “Até que 
enfim!”. Tinha havido uma enxurrada 
muito grande na zona do Rio Lago 
devido a chuvadas fortes e, por isso, a 
ponte sobre o rio veio abaixo. O meu 
pai arranjou uns postes de madeira 
que tinham sido utilizados no sistema 
de eletricidade. As pessoas precisavam 
de atravessar o rio e também quem era 
cliente da mercearia do meu pai, pois 
naquele tempo não havia “continentes” 
nem outro género de hipermercados… 
Mas aquilo era para remediar, até que 
a Câmara tratasse de fazer a nova 
travessia.
Antigamente, as obras também 
demoravam a arrancar e a serem 
executadas?

A nova ponte demorou muito tempo 
a ser construída. Foi por isso que eu 
escrevi um artigo para a Defesa de 
Espinho com o registo de “até que 
enfim!”. Portanto, em prosa. A poesia 
veio depois.
Quando é que leu a Defesa de Espinho 
pela primeira vez?
Não sei precisar, mas era muito novo. O 
meu pai era assinante do jornal. Quase 
que aprendi a ler através do jornal.
E como é que surgiu o “Testamento de 
Judas”?
O “Testamento de Judas” já tinha sido 
escrito por um senhor na Defesa de Es-
pinho, e só uma vez. Aquilo ficou-me na 
cabeça e peguei na ideia. E as pessoas 
até passaram a dizer quando se cru-

zavam comigo na rua: “Olha o Judas!”.
Há muita coisa registada documen-
talmente, mas consta que já se terá 
perdido parte da letra e música da sua 
autoria…
Jesus, Nosso Senhor! Assim é. Eu não 
guardo nada. Os meus irmãos é que me 
guardavam. O meu falecido irmão José 
Ribeiro tinha muito cuidado com isso, 
porque eu não organizava qualquer 
arquivo. De facto, não guardo quase 
nada. Guardo os jornais da Defesa de 
Espinho, mas pouco mais…
Mas há poucos anos foi editado um 
livro intitulado “Ouvindo o Mar”!
Ah! Foi, mas com alguns dos meus tra-
balhos. O mar e Espinho são a minha 
fonte de inspiração.
Inspiração e sorte são a base de su-
cesso de uma longa e de sucesso para 
quem cedo escutou “que estrelinha 
que tens”?!
Ah, sim! Uma vez alguém que era em-
pregado do antigo Café Costa Verde, 
e sem me conhecer de lado nenhum, 
viu-me e disse logo sem rodeios: “Oh, 
rapaz! Que estrelinha que tens! Tudo 
te corre bem na vida! Não tenhas medo 
de nada!”. Contei isto ao meu primo 
que era gerente do café e ele disse-me 
que o homem era vidente. E depois, 
sempre que encontrava aquele homem 
com quem fiz amizade, lá ia ouvindo: 
“Oh, rapaz! Que estrelinha que tens!”.
Foi a “estrelinha” que o guiou ao longo 
da vida?
Eu tenho que acreditar nisso, porque 
tive o que queria. Eu sempre quis ser 
uma pessoa muito notada na minha 
terra. E consegui.
E feliz?
E feliz!

Sócio de mérito da 
Federação Portuguesa 
de Hóquei, praticou 
hóquei em campo, 
voleibol e hóquei em 
patins na Académica 
de Espinho. E como 
seccionista de hóquei 
de sala foi campeão 
europeu (na série C), em 
Sófia (Bulgária).

“Sou Sancebas 
porque era assim 
que o meu pai me 
chamava”

Sancebas recorda-se da edificação 
do Hospital de Nossa Senhora 

da Ajuda, em Espinho, que sucedeu 
ao edifício na Rua 8 – do qual agora 
já não restam vestígios – que nas 
últimas décadas sediou o PCP. 
“Como é que me posso esquecer?! 
Diziam-me então: ‘Ó Silvinha, 
olha que vais andar connosco na 
comissão para arranjar fundos para 
a construção do hospital’. A minha 
família era Silva e havia quem me 
tratasse por Silvinha. Mas note-se 
também que, naquela altura, já havia 
quem achasse que era mexido para 
coisas do género de angariações e 
organizações de eventos”.

“Fiz parte da comissão da Capela 
de São Pedro e das Festas da 

Senhora da Ajuda e do São João do 
Rio Largo”, acrescenta com o olhar 
no horizonte e o pensamento num 
passado já distante. “Fiz parte de 
tantas coletividades que até nem 
quero correr o risco de mencionar 
todas e esquecer-me de alguma, 
nem sequer ofender ninguém. Por 
exemplo, fiz parte do Orfeão e da 
Banda da Cidade de Espinho e 
também do clube do Rio Largo”.

“E fui vereador substituto”, vinca 
com um sorriso matreiro de um 

jovem nonagenário. “Sou conhecido 
por Sancebas porque era assim que 
o meu me chamava. Talvez porque 
tivesse um jeito de ser especial, 
de nada querer fazer. Talvez, não. 
Certamente, pois o meu pai achava-
me molengão. De facto, era capaz 
de estar uma tarde inteira escondido 
numa arrecadação para não ir à 
escola”.

“Mas era bom rapaz!”, exclama com 
outro sorriso traquina de quem tem 

“prazer pela vida vivida com alegria!”. 
E animação e notabilidade popular 
não lhe tem faltado.
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O Largo Manuel 
Sancebas e o Jardim 
de S. João do Rio Largo 
foram inaugurados no 
Dia da Cidade de 26 de 
junho de 2021.

Eu sou o colaborador mais 
antigo do jornal. Já escrevo 
para a Defesa de Espinho 
há mais de 50 anos!”
Manuel Sancebas

Poema publicado na Defesa de Espinho - 30 de dezembro de 1977



24 de março de 2022 • Defesa de Espinho • 13

Sozinho, mas feliz…
Tenho vivido sozinho, por opção, mas 
tenho uma família maravilhosa. E 
somos uma família ligada até à quinta 
geração.
E amigos não faltam!
É verdade, mas também tenho ini-
migos invejosos.
Porquê?
Talvez porque eu sou uma pessoa 
muito conhecida.
Há quem bata amigavelmente nas 
costas, mas falsamente?
Ui! A vida é mesmo assim. São coisas 
da vida.
A tal “estrelinha” não o bafejou no amor!
Eu não casei porque entendi que só 
queria casar com a única rapariga por 
quem me apaixonei. E o namoro não 
resultou porque a minha casa era de 
tijolos e a da família dela era de cifrões. 
Ela gostava de mim, mas era de uma fa-
mília muito rica.
Mas houve quem emparedasse a 
porta da sua casa com tijolos!
Isso foi uma partida que me pregaram! 
O João Brenha, o Miguel Maia e um 
primo meu deram-se essa “prenda” 
num dos meus aniversários. Era de 
madrugada, e estava acordado, quando 
notei barulhos junto à porta. Eles pira-
ram-se quando se aperceberam que ia 
abria a porta. Os tijolos eram da obra 
de uma casa do Rio Largo. Ainda só 
tinham colocado seis tijolos à porta.

E outros amigos também pintaram de 
azul e branco uma jante do carro de 
Sancebas…
Foram uns amigos da Granja e de Mi-
ramar que são portistas e que qui-
seram meter-se comigo por eu ser ben-
fiquista. Entretanto, passei junto ao 
campo de golfe e o Dr. Manuel Violas 
perguntou admirado: “Mudaste de 
clube?!”.
Houve quem também fosse alvo das 
suas brincadeiras “marotas”?
Ah, quantos ficaram sem galinhas e 
coelhos?! E, claro, eu, o João Brenha, 
Miguel Maia e outros comparsas apro-
veitávamos para comer! Fomos apa-
nhados uma ou outra vez. Uma vez 
trouxemos um coelho de Nogueira da 
Regedoura e fomos ao galinheiro de 
um padre. E houve galinhas que até 
andaram de táxi! Eram brincadeiras de 
boa rapaziada e sem maldade.
E a brincar também jogou vólei com 
Miguel Maia e João Brenha…
Joguei, era mais treinador deles! Uma 
vez, no parque de Vouzela, fiz um “pu-
xanço” com tanta força e rapidez que 
o João Brenha bateu com o queixo 
no chão! Jogávamos até às 2 horas da 
madrugada na praia de Espinho. Eu 
levava vinho para mim, na qualidade 
de treinador…
É crente?
Ouço todos os dias a missa através do 
rádio e da televisão ao fim-de-semana. 

Posso até não estar atento a tudo, 
porque vou fazendo isto ou aquilo, mas 
tenho a certeza de quem tenho a pa-
lavra de Deus em casa. E se tiver de sair 
de casa, por qualquer motivo, deixo a 
missa ligada.   
Ainda vai à Santa Adelaide, em Arco-
zelo, uma vez por semana?
Já lá não vou há muito tempo. Ia à 
Santa Adelaide todos os dias 13, mas 
acendo em casa uma lamparina no dia 
13 de cada mês, por ser o dia de Nossa 
Senhora de Fátima. Agora tenho medo 
de conduzir. Vejo coisas terríveis na 
estrada. Conduzo muito devagar e os 
outros andam a excessiva velocidade.
Não é a idade que assusta, mas, sim, 
os outros?
Eles entram de qualquer maneira e em 
velocidade nos cruzamentos.
Seria um bom presidente de Câmara?
Nunca tive paciência para isso. 
Quantas vezes me disseram para ser 
candidato! O João Brenha, o Miguel 
Maia e outros compinchas fizeram uns 
panfletos com a minha cara numas 
eleições, como candidato de última 
hora! No entanto, fui vereador subs-
tituto. E assim fui vereador da feira e 
do turismo. Quando um vereador ia 
de férias, era eu que tomava conta do 
lugar dele. E, obviamente, das funções!
Mas é figurativamente o presidente 
da “autarquia” do Rio Largo?
Eu?! Não! Mas sou do Rio Largo e de Es-

pinho até morrer! Sempre servi o Rio 
Largo e Espinho e muitas coletividades 
e até paróquias da minha terra.
O largo à porta de casa já se denomina 
por Sancebas e tão perto há um novo 
jardim com um chafariz resgatado ao 
baú…
Nasci na esquina da antiga Rua 3 com a 
Rua 66. Lembro-me da casa onde nasci 
ter ido abaixo. Cresci, vivo e espero 
viver sempre no Rio Largo.
O que é que lhe diz Espinho?
Espinho diz-me tudo. E seja quem for 
que esteja hoje ou amanhã na Câmara 
só desejo que faça sempre o melhor 
por Espinho. Assim desejei no passado 
e assim espero que seja sempre e com 
quem for o partido e o presidente que 
esteja na Câmara.
E o que é que lhe diz o jornal Defesa 
de Espinho?
O jornal Defesa de Espinho é um fa-
miliar que tenho. Eu gosto de tudo que 
seja de Espinho.
Seja antigo ou novo?
Sim. Quando colocaram o chafariz 
no novo jardim do Rio Largo e houve 
quem notasse e criticasse algumas ra-
chadelas. Eu logo disse que assim se 
marcava uma época. ○

CD agendado 
para o verão

Está a ser compilado um disco 
com músicas e letras de Manuel 
Sancebas, promovido por um grupo 
restrito de amigos e admiradores. 
E prevê-se o lançamento para 2 de 
junho, ou o mais tardar até agosto de 
2022.

Editado o livro “Ouvindo o Mar”, 
está agora na forja a perpetuação 
discográfica de Manuel Sancebas, 
mas ainda sem título definido, 
faltando limar algumas arestas. O 
antense Paulo Resende, que em 
2010 organizou um evento de tributo 
a Manuel Sancebas, no Casino 
Espinho, é um dos mentores do 
projeto discográfico.

Entre outros reconhecimentos 
públicos, com destaque para a 
distinção municipal com a Medalha 
de Honra da cidade, o Probus 
de Espinho também prestou 
homenagem a Manuel António 
Gomes da Silva (Sancebas).

Quantas vezes me disseram para ser 
candidato (presidente de câmara) ! O João 
Brenha, o Miguel Maia e outros compinchas 
fizeram uns panfletos com a minha cara 
numas eleições, como candidato de última 
hora! No entanto, fui vereador substituto”
Manuel Sancebas
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LISANDRA VALQUARESMA  

“Sob um céu azul de ansiedades, e 
de sonhos, nasceu um Solverde, re-
pleto de esperanças, inteiramente 

voltado a um pequenino muado de 
fé”. Foi desta forma, em abril de 1972, 
que a Defesa de Espinho anunciava o 
nascimento de uma nova sociedade no 
concelho. “Organizada sob o título de 
Solverde –Sociedade de Empreendi-
mentos Costa Verde, cujos propósitos 
nada mais representam do que abrir 
um novo caminho, de largas perspe-
tivas, para o progresso local”, esta nova 
sociedade lançava os dados para um 
futuro que se avizinhava promissor 
para a cidade. 

A constituição da empresa, 
apenas com pessoas de Espinho, reve-
lava-se, na época, motivo de alguma 
emoção e ânimo. Espinho já era palco 
da prática de jogo, os casinos já faziam 
parte da história local há bastante 
tempo, mas, mesmo com todas estas 
valências, a cidade mantinha-se es-
tagnada, sem conseguir tirar proveito 
destas oportunidades e evoluir. Algo 
cansada da realidade que teimava em 
perdurar, a cidade alinhou-se para a 
criação da Solverde, desde logo com 
o objetivo inicial de mudar o rumo 
que a exploração do jogo em Espinho 
conhecia. 

Tal como a Defesa de Espinho no-
ticiava na sua edição de 15 de abril de 
1972, o grupo era constituído por “294 
espinhenses conscientes das suas res-
ponsabilidades perante a terra que os 
viu nascer”. Manuel de Oliveira Violas, 
empresário reconhecido no concelho 
e fora dele, era um dos principais res-
ponsáveis pelo nascimento da Sol-
verde, a par com o conhecido advogado 
Amadeu Morais. 

Atualmente, passados quase 50 
anos da fundação, marco que se ce-
lebra já no próximo dia 12 de abril, 
Manuel Violas, filho do Comendador, 

recorda que “a Solverde foi criada com 
um intuito bastante simples” e que pas-
sava por defender os interesses locais. 
“Até essa altura, o jogo era explorado, 
sobretudo, por um grupo de pessoas 
que não era da terra e, por isso, o ob-
jetivo era que a Solverde o fizesse e 
que alguns benefícios fossem retirados 
dessa contrapartida da exploração do 
jogo. Na altura, convidaram o meu pai 
para liderar esse projeto e ele fê-lo”, 
conta Manuel Violas, atualmente o pre-
sidente do conselho de administração 
do grupo Solverde.

O salão nobre do antigo “O Nosso 
Café” foi palco para a escritura desta 
sociedade que então nascia. A edição 
de 22 de abril de 1972 da Defesa de Es-
pinho recorda esse momento e explica 
que “depois da leitura da escritura, fa-
laram diversos oradores para dizerem 
algo do seu entusiasmo, da sua alegria 
comunicativa, das suas esperanças, da 
sua fé no futuro”. O momento, marcado 
pela presença de várias figuras de Es-
pinho, contou com o especial discurso 
de Manuel de Oliveira Violas, Amadeu 
Morais, do presidente da Câmara de 
então e do governador civil do distrito. 
Tratava-se, dizia-se, de “um começo 
auspicioso de uma era que ficará gra-
vada na história de Espinho”.

CONCESSÃO DO
 JOGO SEMPRE EM VISTA 

Como forma de deixar bem claro 
quais eram os objetivos desta socie-
dade, a Solverde publicou, a 29 de abril 
desse mesmo ano, os seus estatutos. 
Entre um largo texto, ficou percetível 
que se dedicaria “ao exercício de todas 
as atividades comerciais relacionadas 
com o aproveitamento turístico da 
Praia de Espinho e da região em que 
se situa, designadamente, à construção 
e exploração de hotéis, motéis, restau-
rantes, parques e estabelecimentos de 
diversões, snack-bars e atividades me-

ramente recreativas…”; “a promover o 
desenvolvimento turístico de Espinho 
e da zona litoral em que se situa…” 
e a “explorar quaisquer concessões, 
mesmo do Estado, que interessem ao 
turismo da região, designadamente a 
dos jogos de fortuna ou azar da zona 
de jogo de Espinho”.

De acordo com o primeiro rela-
tório do conselho de administração da 
Solverde e que se referia aos primeiros 
nove meses de atividade, estava tomada 
a decisão de avançar para o concurso 
da nova concessão do jogo em Espinho, 
fazendo, assim, todas as obrigações 
para que tal pudesse acontecer. Em 
maio de 1973 já se conhecia que o grupo 
tinha procedido “à imediata aquisição 
do imóvel compreendido entre as ruas 
4,6,17 e 19, onde existiu a antiga Pensão 
Demétrio…”, com o objetivo de poder 
criar outras infraestruturas. “Propon-
do-se a nossa sociedade candidatar-se 
à próxima concessão da exploração da 
zona de jogo de Espinho e obtido o co-
nhecimento de que o imóvel onde fun-
ciona atualmente o casino não reúne já 
as condições consideradas como indis-
pensáveis…, desejou este conselho de 
administração acautelar o terreno do 
imóvel em questão, ante a perspetiva 
da construção do edifício onde será, 
eventualmente, implantado um novo 
casino de Espinho, que terá que ser 
considerado de luxo e nele devem fun-
cionar também outras atividades de 
valorização turística da nossa terra”, re-
feria a Solverde em 1973, acrescentando 
que “ao concorrer, abrirá novas perspe-
tivas ao futuro turístico e económico 
de Espinho, e seus arredores, pois quer 
se obtenha ou não a concessão tornará, 
ao menos, possível que o anacrónico 
sistema predominante, em alguns 
casos um verdadeiro desprezo pelos le-
gítimos interesses da nossa terra, com 
o desvio de lucros para investimentos 
fora dela, seja devidamente revisto, de 
modo a que todos os lucros sejam cá 

Na sua trajetória mudou mentalidades, criou 
infraestruturas, subsidiou obras, apoiou 
coletividades e ajudou a posicionar Espinho no 
mapa. A alguns dias de completar 50 anos, a Defesa 
de Espinho foi conhecer o passado da sociedade que 
alguns acreditam ter mudado o rumo de Espinho, 
conversou com o presidente do Conselho de 
Administração para conhecer o presente e dá uma 
espreitadela aos objetivos do futuro. 

Solverde: 
50 anos da 
empresa que 
transformou 
Espinho 
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Reportagem 
Solverde

 Vista da 
cidade com o 
Grande Casino 
de Espinho ainda 
a funcionar 
(edifício do 
lado direito). 
Mais tarde 
caiu para dar 
lugar ao atual 
Casino Espinho, 
construído pela 
Solverde 
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O meu pai, habituado à vida profissional 
que tinha, incutiu-lhe, obviamente, um 
pouco da sua maneira de ser e ver os 
negócios, dando uma força bastante 
grande. Foi assim que se começou a criar a 
Solverde e depois fomos por aí fora”
Manuel Violas

aplicados”.  
Colher algumas vantagens da 

concessão do jogo que se praticava 
em Espinho para as utilizar no cresci-
mento da cidade era o grande anseio 
da maioria dos espinhenses, que se 
demonstrava descontente com o rumo 
que a exploração mantinha. 

Segundo a imprensa local, a pri-
meira empresa concessionária do jogo 
foi a “Sociedade Espinho-Praia, com 
gerência de Mário Ribeiro, que iniciou 
em 1928 a sua atividade, logo que a 
indústria do jogo foi regulamentada. 
Passados quatro anos de exercício co-
meçaram a surgir profundas divergên-
cias, entre aquela sociedade e as en-
tidades espinhenses, motivadas pela 
falta de cumprimento das obrigações 
decorrentes do decreto-lei estabele-
cedor da regulamentação dos casinos. 
Cedo começou a terra espinhense a 
sentir serem falseados os direitos le-
gítimos decorrentes da indústria do 
jogo”, dá nota a Defesa de Espinho na 
edição de 1 de setembro de 1973. 

Apesar de Espinho ter conhecido 
várias empresas concessionárias, o 
destino parece não ter sido diferente. 
“Na época de 1933 a gerência da socie-
dade Espinho-Praia passou a ser exer-
cida por Júlio Resende e Armando e 
Arnaldo Crespo”, depois seguiu-se “a 
Sociedade de Turismo” até uma altura 
em que foi noticiado que “Espinho não 
queria mais curandeiros oportunistas 
nem prestidigitadores de feira à frente 
de uma indústria que é de 

E s p i n h o 
e para 
Espinho”.

Ainda que não seja daquela época, 
Manuel Violas acredita que “havia 
uma forma diferente de ver as coisas, 
se calhar com mais amadorismo”. No 
entanto, defende que a indústria do 
jogo era bastante díspar da dos dias de 
hoje. “Não sei se havia um mau rumo, 
mas antigamente os casinos eram sa-
zonais, não sei exatamente como era 
a exploração na altura, mas sei que era 
baseada nos jogos tradicionais”.

Não obstante a perspetiva de 
parecer que a Solverde era a socie-
dade que melhor se enquadrava no 
concurso para a exploração do jogo, 
não faltaram, na época, vários con-
correntes. Por esta altura, debatia-se 
também, em Espinho, a construção 
de um pontão a norte, “por riba da via 
férrea, a autorizar a entrada direta de 
todo o fluxo automóvel no setor da 
baixa espinhense”, algo que a Solverde 
sempre apoiou e que acabou, mais 
tarde, por financiar

PROPOSTA VENCEDORA FOI 
PROPOSTA AMBICIOSA 

A notícia de que a concessão 
tinha sido ganha pela Solverde chegou 
no início de 1974. A imprensa fez des-
taque do feito e a Defesa de Espinho 
noticiava que “pela primeira vez, uma 
concessão de tal natureza foi rodeada 
de grande interesse, quer por parte do 
Governo, quer dos concorrentes por-
quanto se verifica que foram exigidas 
sólidas garantias do cumprimento do 
contrato e uma série de realizações e 
investimentos que muito contribuirão 
para o desenvolvimento da cidade e 
seus arredores”. Manuel Violas recorda 
que, na época, “a concessão era um 
puco diferente dos moldes que é hoje”, 
mas acredita que a paixão pela cidade 
que o pai e os restantes membros sen-
tiam fez com que a transformação 
acontecesse. 

“O meu pai, habituado à vida 
profissional que tinha, incutiu-lhe, ob-
viamente, um pouco da sua maneira 
de ser e ver os negócios, dando uma 
força bastante grande. Foi assim que 
se começou a criar a Solverde e depois 
fomos por aí fora”, diz o presidente do 
grupo.

Olhando para a proposta que a 
Solverde apresentou na altura, Manuel 
Violas reconhece, hoje, que esta foi “um 
pouco ambiciosa”. De facto, as ideias 
apresentadas eram identificadas 
como necessárias para o crescimento 
da cidade, mas eram também mais do 
que muitos esperariam. “Trata-se de 
um programa de investimentos e rea-
lizações que atinge algumas centenas 
de milhares de contos. Uma iniciativa 
arrojada, sem paralelo na história das 
concessões das zonas de jogo do país, 
que muito contribuirá para um acele-
rado desenvolvimento turístico e co-
mercial da nossa cidade”, dizia a Defesa 
de Espinho. Mas em que consistia esta 
proposta vencedora para os próximos 
15 anos do jogo em Espinho? “Será 
construído um novo casino que abran-

PISCINA MUNICIPAL
Construção da Solverde
Custou cerca de 80 mil contos
Reverteu para a Câmara Municipal em 1988

PARQUE DE CAMPISMO 
Construção da Solverde
Custou cerca de 60 mil contos
Reverteu para a Câmara Municipal em 1988

, Praia de Paramos, 94, 
4500–510 Paramos – Espinho 

c 22 734 4001
m casaraoemigrante@gmail.com 
G /Restaurante Casarão do Emigrante

Casamentos, Comunhões
Baptizados, Convívios
Eventos
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A Defesa de Espinho publicava imagens das 
construções da Solverde em andamento 
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gerá toda a zona ocupada pelo atual 
casino e o antigo edifício da Pensão 
Demétrio, obra de grande envergadura 
que rivalizará com o que de melhor 
existe no mundo do género, serão 
construídos dois parques de estaciona-
mento subterrâneos de apoio ao casino 
e hotéis, sendo um a norte dos terrenos 
frente ao Hotel Praia-Golfe e o outro, 
a sul, nos terrenos a expropriar pela 
Câmara Municipal no quarteirão com-
preendido entre as ruas 19-21-4 e espla-
nada e que ficarão património muni-
cipal no fim da concessão,  um parque 
de campismo com bar, supermercado, 
piscina, restaurante com capacidade 
para 800 campistas, a nascente do pa-
vilhão da Académica de Espinho, uma 
moderna piscina desportiva coberta e 
climatizada para funcionar todo o ano, 
diversos blocos comerciais a norte e 
sul do novo casino” e ainda dada uma 
“comparticipação de 25 mil contos para 
a construção de um Estádio Municipal” 
e uma “comparticipação para o rápido 
prolongamento da Estrada Nacional 
109 desde Miramar a Espinho”.

Encarada como “um grito de 
alarme quanto ao que se vinha a passar 
desde sempre com a adjudicação das 
concessões”, esta proposta acabou por 
se revelar apenas no início da transfor-

mação. Embora não houvesse a obri-
gatoriedade de todos os lucros serem 
aplicados na cidade, Manuel Violas 
conta que o pai “tentava sempre puxar 
para Espinho”. “De facto, fizeram-se 
muitas obras, como o pontão para se 
passar a linha férrea, a piscina, ou até o 
próprio hotel Solverde. Esta é uma das 
coisas que a maior parte das pessoas 
desconhece, mas não era fácil fazer 
um hotel aqui em Espinho porque 
não havia um sitio ideal. Na altura, até 
vieram uns consultores estrangeiros 
para nos aconselharem de qual seria 
o melhor local para construir o hotel 
e lembro-me que a resposta que nos 

deram foi em Francelos. Disseram-nos 
que era um local ótimo, mas o meu pai 
disse logo que não porque era muito 
longe de Espinho. Como não ia bene-
ficiar Espinho, ele disse logo que não 
podia ser. O meu pai tentava sempre 
puxar para Espinho e até costumava 
dizer que tinha uma amante muito 
cara que se chamava Espinho. Era, 
de facto, a paixão que ele tinha pela 
cidade, embora não tenha nascido cá”, 
recorda o filho, Manuel Violas.

A inauguração do novo casino, 
a 25 de setembro de 1982, acabou por 
ser acompanhada por mais duas obras 
emblemáticas na cidade: o parque de 
campismo e a piscina municipal. O mo-
mento foi de solenidade e contou com 
a presença de Ângelo Correia, o então 
ministro da Administração Interna. 
Para Manuel Violas, “foi uma fase de 
mudança forte para a cidade”, uma 
vez que “foram várias situações que fi-
zeram com que a cidade desse um salto 
qualitativo”. Com a inauguração deste 
espaço, foi introduzido, em Espinho, 
um jogo que até então era uma novi-
dade: o bingo. 

Olhando para o passado, o pre-
sidente do grupo recorda estas obras 
como algo de importante e transfor-
mador. “Antigamente, para se passar 

a linha do comboio era complicado 
porque tinha que se ir ao centro da 
cidade e só depois descer, por isso, o 
pontão veio ajudar muito e benefi-
ciamos dele. A piscina foi outra obra 
importante, uma vez que veio trazer 
uma infraestrutura que não existia, a 
cidade apenas tinha a piscina desco-
berta. Penso que foram infraestruturas 
importantes e que foram pensadas, na 
altura, com muito cuidado para bene-
ficiarem e darem novas estruturas à 
cidade que, na verdade, eram necessá-
rias”, afirma Manuel Violas.

Mas nem só de campismo e pis-
cina cresceu a cidade. Fruto da explo-
ração do jogo, a Solverde conseguiu 
ainda erguer um infantário perto do 
hospital (atualmente a creche da Santa 
Casa da Misericórdia), construiu dois 
parques de estacionamento subterrâ-
neos que mais tarde reverteram para 
a Câmara Municipal, fez edifícios para 
habitação social, financiou a cons-
trução do lar de idosos de Pedregais 
(atualmente o lar da Santa Casa da 
Misericórdia na Ponte de Anta), edi-
ficou o Hotel Solverde e o Aparthotel, 
construiu a Praça de Touros, finan-
ciou a construção do estádio do SC Es-
pinho, as obras para a continuação da 
Estrada Nacional 109, desde Miramar 
até Espinho e financiou a construção 
do Salão Paroquial de Espinho. Tra-
tavam-se de “centenas de milhares de 
contos a investir em obras que repre-
sentam empregos, melhoria de vida e 
salutar progresso social”, dava nota a 
Defesa de Espinho. 

No entanto, a marca Solverde 
acabou por se estender também as co-
letividades do concelho, tal como ainda 
acontece nos dias de hoje. Através de 
subsídios, o grupo contribuiu para o 
desenvolvimento de diversas entidades 
seja no âmbito social, cultural e despor-
tivo. Segundo Manuel Violas, houve 
uma época em que “havia uma obri-
gação de dar algumas verbas porque 
fazia parte do contrato”, mas isso não 
aconteceu na primeira concessão, ex-
plicando que “era uma voluntariedade 
da própria Solverde”. No entanto, a 
partir do segundo concurso da con-
cessão as regras mudaram. “O modelo 
foi diferente, o dinheiro era destinado 
ao Estado. Pagou-se um determinado 
montante para o Estado e, a partir daí, 
ele é que dispunha do dinheiro e fazia 
o que entendia. Na altura, lembro-me 
perfeitamente que uma das condições 
que o meu pai impôs foi que uma par-
cela do dinheiro que iria para o Estado, 
fosse alocada para essas instituições. 
Como a Solverde não iria poder, du-
rante alguns anos, gerar meios para 
agraciar essas entidades, então o meu 
pai pediu para que isso fizesse parte 
do contrato de concessão. Foi uma con-
trapartida que o meu pai lutou por ver 
realizada e conseguiu. Felizmente, as 
coisas correram bem e, à parte disso, 
a Solverde ainda continuou a dar às 
instituições, mas voluntariamente. 
Essa é uma forma de ajudar, é o facto 
de sermos espinhenses que obriga a 

que se tenha um pensamento social e 
não só económico”, assegura Manuel 
Violas.

Apesar de gerar várias obras na 
cidade, a verdade é que a Solverde foi, 
ao longo dos anos, encontrando alguns 
entraves. Na edição de 1 de junho de 
1979, a Defesa de Espinho noticiava al-
gumas das dificuldades, expondo que 
existiam vários fatores que impediam 
a construção dos projetos. 

Apesar de não ter lidado de perto 
com estas dificuldades e não saber “nem 
metade daquilo que eles passaram”, 
Manuel Violas sabe como muitas foram 
solucionadas pelo próprio pai. “Era com 
trabalho e com a vontade de fazer as 
coisas. Se fosse necessário, ele metia-se 
no carro, ia para Lisboa e não saía de 
lá enquanto não o recebessem e não 
lhe explicassem as coisas. Essa forma 
de ser dele ajudava em muita coisa e a 
resolver muitos problemas. Aplicava-se 
e ia junto a quem de direito para tentar 
ultrapassar essas barreiras”, conta o 
filho Manuel Violas.

Exemplo disto foi a moção enviada 
pela Solverde ao primeiro ministro, em 
junho de 1979, contestando o estado das 
ruas que davam acesso à praia de Es-
pinho. Considerava-as em “estado lasti-
moso” e pediam medidas para o arranjo 
da estrada Porto-Espinho. 

FUNDAÇÃO 
SOLVERDE

294 MEMBROS 
com ligações a Espinho 
 Escritura assinada no 
“O Nosso Café” 

12 ABRIL 
1972 

Defronte do hospital, 
a Solverde subsidiou a 
construção do infantário 
com 10 mil contos, mas 
lamenta-se que concluído há 
longos meses, se encontre 
encerrado…”

 “O anteprojeto desta 
importante obra concluído 
em abril de 1977, aguarda 
aprovação. A localização 
está dependente da Junta 
Autónoma das Estradas.” 
(Piscina coberta) 

“A Solverde comparticipa 
com 38 mil contos esta via 
de acesso importante para 
o desenvolvimento citadino, 
mas a Junta Autónoma 
das Estradas ainda não 
requereu.” (EN109)

“A Solverde contribuiu com 
4.810 contos para esta via 
de acesso à metade inferior 
de Espinho, cortada pela 
linha do comboio, mas a CP 
embirrou” (Pontão)

Notícia 
da Defesa de 
Espinho a 
08/06/1979  

 O antigo 
Pontão na 
entrada norte 
da cidade. 
Construção 
foi da 
Solverde, mas 
veio abaixo 
anos mais 
tarde para 
a obra do 
enterramento 
da linha   

 Atual 
Piscina 
Municipal 
em fase de 
construção. 
Inauguração 
aconteceu 
em 1982

Atual 
Casino 
Espinho 
em fase de 
construção  
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VENCER CONCESSÃO EM 2026 
É O PRIMEIRO PASSO PARA O 

FUTURO 

A 12 de abril deste ano, a Sol-
verde completa 50 anos de existência. 
Fazendo uma retrospetiva, Manuel 
Violas afirma não conseguir dizer que 
tipo de cidade Espinho seria se aquele 
grupo de espinhenses não tivesse 
fundado a sociedade em 1972. No en-
tanto, acredita que Espinho poderia 
ter tomado vários rumos. “Dizer como 
seria Espinho sem a Solverde é muito 
complicado e acho que não me cabe 
a mim fazê-lo, mas acredito que, se o 
jogo continuasse a ser explorado da 
forma como era, Espinho não teria be-
neficiado o que beneficiou. Não tenho 
dúvidas que, se um dia vier para aqui 
uma instituição que não tenha nada a 
haver com a cidade e que se preocupe 
unicamente com o jogo, ela vai tratar 
do seu negócio. Não tendo raízes em 
Espinho, muito dificilmente verá Es-
pinho como a sua amante, como o 
meu pai dizia. Não tenho dúvidas que 
a Solverde, independentemente das 
obrigações que fez, ajudou muitas ins-
tituições e continua a ajudar pelo facto 
de ser de Espinho”, assegura Manuel 
Violas.

Uma das intenções que, em 
tempos, a Solverde ponderou dizia res-
peito à mudança da entrada do casino 
para nascente. Como explica Manuel 

Violas, “os casinos estão sempre em 
evolução” e, por isso, defende que essa 
alteração faz sentido. Contudo, a de-
cisão será apenas tomada no futuro. 
“A concessão do jogo acabava em 2023, 
mas foi prolongada até 2025”, devido 
à pandemia. “Aí vão haver novos con-
cursos da concessão e, nessa altura, 
caberá ao novo concessionário, que 
esperemos que seja a Solverde, rever 
o melhor posicionamento e a melhor 
forma de abordar as estruturas físicas. 
A meu ver fará todo o sentido”, con-
fessa o presidente do grupo.

Outra das alterações equacio-
nadas focava-se na mudança das insta-
lações onde a administração do grupo 
trabalha, mas tal não aconteceu. Como 
afirma Manuel Violas, “hoje em dia os 
negócios são tão diferentes que, cada 
um, quase tem que ter o seu espaço 
próprio. Não quer dizer que isso não 
seja possível fazer e que amanhã até 
não se venha a realizar, pelo menos 
alguns dos recursos necessários de 
todos os grupos, como os recursos 
humanos ou a parte financeira, mas 
neste momento não é uma prioridade”, 
sublinha.

Olhando para o futuro, o presi-
dente do conselho de administração do 
grupo é bastante claro quanto ao prin-
cipal objetivo: ganhar a próxima con-
cessão, mas não esconde que “depois 
haverá outros objetivos que virão asso-
ciados”. ○

“Organizada sob o título de Solverde 
–Sociedade de Empreendimentos Costa 
Verde, cujos propósitos nada mais 
representam do que abrir um novo 
caminho, de largas perspetivas, para o 
progresso local”

Defesa de Espinho, 15 de abril de 1972 

“Ao concorrer, abrirá novas perspetivas 
ao futuro turístico e económico de 
Espinho, e seus arredores, pois quer se 
obtenha ou não a concessão tornará, 
ao menos, possível que o anacrónico 
sistema predominante, em alguns casos 
um verdadeiro desprezo pelos legítimos 
interesses da nossa terra, com o desvio de 
lucros para investimentos fora dela, seja 
devidamente revisto, de modo a que todos 
os lucros sejam cá aplicados”.

Defesa de Espinho, 12 de maio de 1973 

“Pela primeira vez uma concessão de tal 
natureza foi rodeada de grande interesse, 
quer por parte do Governo, quer dos 
concorrentes porquanto se verifica que 
foram exigidas sólidas garantias do 
cumprimento do contrato e uma série de 
realizações e investimentos que muito 
contribuirão para o desenvolvimento da 
cidade e seus arredores”.

Defesa de Espinho, 22 de fevereiro de 1974 

DIZIA A 
DEFESA

O meu pai tentava sempre puxar 
para Espinho e até costumava 
dizer que tinha uma amante 
muito cara que se chamava 
Espinho. Era, de facto, a paixão 
que ele tinha pela cidade, embora 
não tenha nascido cá”
Manuel Violas
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Retrospectiva
Publicidade que 
fez história 

Em 1932, o estrangeirismo 
marketing estava longe de 
fazer parte do vocabulário 

corrente dos negócios. Mas na era 
dourada dos jornais, já havia (e 
muita) publicidade incluída nas 
edições semanais da Defesa de Es-
pinho e com uma tendência clara 
que se manteve ao longo destas 
nove décadas: os anúncios de co-
mércio e serviços. 

O mosaico de anúncios caracterís-
tico dos primeiros números man-
teve-se durante décadas. O jornal 
funcionava como um diretório de 
“firmas”, de moradas e de contactos 
telefónicos, numa era em que a evo-
lução nas comunicações se fazia de 
forma mais lenta e democrática do 
que no final do século XX. 

Quase todas as marcas comerciais 
desse tempo desapareceram, ou 
alteraram as suas designações. As 
grandes indústrias – outrora com 
forte presença na cidade e, claro, 
no jornal – também deixaram 
de anunciar. Os formatos, as lin-
guagens e as imagens utilizadas 
também se alteraram substancial-
mente. Mas recordar a publicidade 
que se fez ao longo dos 90 anos da 
Defesa é também uma forma de 
viajar no tempo e recordar como a 
sociedade, as empresas e os hábitos 
de consumo se transformaram. 

Grande Hotel de Espinho / Fosforeira 
Portuguesa 
27/03/1932
Dois dos anúncios que foram publicados na 
primeira edição. 
O turismo e a indústria, dois setores de referência 
da cidade na primeira metade do século XX, já se 
promoviam na ‘Defêsa’. 

Colégio de S. Luiz
16/09/1934
Filial do Colégio dos Carvalhos na “praia de 
Espinho”, o Colégio de S. Luiz marcou várias 
gerações em Espinho. Aqui anunciava, em 
setembro, a reabertura do ano escolar para 
outubro. 

Creme Tokalon 
23/07/1939
Muito antes das “publireportagens” ou conteúdos 
patrocinados, já o Creme Tokalon se apresentava 
com ares de notícia. E prometia às senhoras 
parecerem mais novas todas as manhãs. 

Tipografia Espinhense
13/06/1943

Propriedade do fundador do jornal, a Tipografia Espinhense era 
uma das mais reputadas unidades locais. O seu edifício, na rua 

33, está hoje em dia a ser reabilitado. 

Relojoaria Confiança / Café Moderno 
11/07/1943

A Confiança é um dos anunciantes mais antigos do jornal. Já 
na década de 40, ainda como relojoaria, se prestava à assistência 

técnica. Em baixo, um dos históricos cafés espinhenses. 

Luso-Celulóide
18 de março 1952
Outras das unidades fabris históricas da cidade, a Luso 
Celulóide foi parceira da Defesa durante décadas. Neste 
anúncio da década de 50, anunciavam uma "moderníssima" 
máquina para fazer escovas de dentes. 

UVA 
18/12/1955
Os armazéns de vinho UVA resistiram durante décadas, na Av. 
24, e foram anunciantes regulares da Defesa. 

Grande Casino de Espinho
05/06/1960
O antecessor do atual Casino só abria na época alta do ano. 
Ao longo desse período, divulgava semanalmente a sua 
programação no principal jornal local. 

1932-1940

1941-1950

1951-1960

1961-1970
Praia de Espinho

19/05/1963
Os anúncios turísticos marcaram uma era da publicidade 

local. Neste exemplar, anunciava-se a qualidade 
excecional das praias e da piscina da "Rainha da Costa 

Verde"

Auto Viação de Espinho
2/04/1967

Já com 33 anos de operação, a histórica empresa 
transportadora local fazia as carreiras regulares entre o 
Porto e Espinho. Adquirida pela UTC, hoje já não existe 

como marca.

Parabéns 90.º aniversário
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A  J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  A N T A  E  G U E T I M  F E L I C I T A  O
J O R N A L  “ D E F E S A  D E  E S P I N H O ”  P E L O  S E U  9 0 . º  A N I V E R S Á R I O .
U M  M O M E N T O  H I S T Ó R I C O ,  C H E I O  D E  H I S T Ó R I A  ( S ) ,  Q U E
F A Z E M  D O  J O R N A L  U M A  R E F E R Ê N C I A  N A  I D E N T I D A D E  E  N A
S O C I A L I Z A Ç Ã O  D O  C O N C E L H O  D E  E S P I N H O .

A  J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  A N T A  E  G U E T I M  F E L I C I T A  O
J O R N A L  “ D E F E S A  D E  E S P I N H O ”  P E L O  S E U  9 0 . º  A N I V E R S Á R I O .
U M  M O M E N T O  H I S T Ó R I C O ,  C H E I O  D E  H I S T Ó R I A  ( S ) ,  Q U E
F A Z E M  D O  J O R N A L  U M A  R E F E R Ê N C I A  N A  I D E N T I D A D E  E  N A
S O C I A L I Z A Ç Ã O  D O  C O N C E L H O  D E  E S P I N H O .

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

Banco Nacional Ultramarino
23/06/1973
Num largo período do jornal, os bancos marcaram 
forte presença nas páginas publicitárias. Num dos 
mais icónicos anúncios, o BNU felicitava Espinho pela 
elevação a cidade. 

Artirene
30/07/1976
A fábrica de malhas Artirene, com forte atividade à 
época, associava-se a um dos desportos mais populares 
dos portugueses, promovendo uma prova de ciclismo 
infantil. 

Restaurante Cabana 
13/01/1978 
Restaurante “A Cabana”, um dos mais emblemáticos 
da cidade, anunciava o seu salão de festas, ideal para 
confraternizações. Hoje o espaço encontra-se em 
requalificação. 

Casa Sonotone 
29/06/1979
Casa especializada em aparelhos auditivos, anunciava 
a sua presença na Grande Farmácia de Espinho para a 
realização de rastreios e venda de produtos. 

Gruta da Lomba 
08/01/1981 

Fábrica de refrigerantes em 
Guetim apelava à venda das suas 

bebidas, como o famoso pirolito 
fosse ao sol ou à sombra. 

Costa Leite & CA, LDA 
09/05/1985 

Concessionária espinhense 
apresentava o novo modelo 

Rover 213, vendendo-o como 
perfeito e acessível. Casa do Arco 

19/01/1995 
Loja de Anta fornecia 
opções para a decoração 
de interiores através de 
cor, objetos ou texturas. 

Palácio do Pão 
01/04/2004 
Uma das confeitarias mais 
emblemática da cidade 
anunciava, na época, uma 
nova gerência, ao mesmo 
tempo em que divulgava 
as suas especialidades. 

Casa Alves Ribeiro 
12/05/2011 

A tradicional e conhecida casa com 
cheiro a café torrado da Rua 19 hoje já 

não existe naquela localização, mas 
continua a ser motivo de boas memórias. 

Oculista Vitó
16/01/2014

Uma das lojas de ótica mais antigas da 
cidade. Na época, comemorava 70 anos 

de serviço à cidade.

2011-2022
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O 
jornal Defesa de Espi-
nho, hebdomadário re-
gionalista, foi fundado 
por Benjamim da Costa 

Dias, com propriedade e direção 
da Liga dos Interesses Gerais de 
Espinho. A primeira redação e ad-
ministração estava instalada na 
rua 19, n.º 62, e o n.º 1 do novo 
periódico espinhense foi para as 
bancas em 27 de março de 1932. 
Até à edição de 7 de abril de 1973, 
Benjamim Dias assumiu as fun-
ções de editor e diretor do jornal.

Como era comum em jornais na-
cionais e regionais da época, dedi-
cou, desde o seu primeiro número, 
uma coluna à divulgação da poe-
sia intitulada “Os Nossos Poetas”, 
dando voz a poetas conhecidos 
e menos conhecidos do grande 
público. Assim, José Augusto de 
Castro, Manuel Laranjeira, Maria 
Isabel C. de Vasconcelos, Mateus 
de Macedo, Hildebrando Vascon-
celos, Moira Civort, Berta Alda de 
Lima, Aurélio de Miranda, A. Ma-
dureira, Manuel das Cruzes, Virgí-
nia Vitorino, Ruy de Faria, Augusto 
Vasconcelos, Olívia Guerra, Hugo 
Rocha, Cláudio Correia de Oliveira 
Guimarães, Júlio Brandão, entre 
outros nomes, animaram esta co-
luna de poesia. 

De Manuel Laranjeira (n. 1877 – m. 
1912), médico e escritor, autor de 
teatro, ficção, ensaios, conferên-
cias, vários estudos sobre filosofia, 
religião e política, que viveu e mor-
reu em Espinho, o jornal publicou 
logo numas das primeiras edições 
o poema “Palavras ao Meu Cora-
ção”, que faz parte de um conjunto 
de poemas escritos entre 1897 e 
1906. Estes poemas precederam 
a criação lírica mais marcante de 
Laranjeira, expressa nos poemas 
“Comigo, Versos dum solitário”, 
compostos entre 1908 e 1911. 
“À Tarde”, “A Tristeza de Viver”, 
“A Uma Romântica”, “Prefácio 
Lírico para Uma Balada”, “O Últi-
mo Dialogo”, “Na Rua”, “Diálogo 
com Um Fantasma”, “A Saciedade 
dos Insatisfeitos”, “Palavras Dum 
Fantasma”, “Blasfémia Inútil”, “De 

Jornada”, “Aos Amigos”, “A Sós”, 
“No Meio da Charneca”, “Vendo a 
Morte”, e “Palavras ao Meu Cora-
ção”, são poemas que revelam a 
expressão poética do escritor e o 
seu modo lírico, mostrando ao lei-
tor a sua relação com a dor, triste-
za, solidão, amor e desamor, alma 
e suicídio, vida e morte. A obra de 
Manuel Laranjeira, incluindo a poé-
tica, está reunida em dois volumes 
nas Edições Asa.

O nome do famalicense Júlio Bran-
dão (n. 1869 – m. 1947) também 
aparece inscrito em “Os Nossos 
Poetas”. Para além de se dedicar à 
poesia, Júlio de Sousa Brandão foi 
cronista, critico literário, contista, 
dramaturgo, professor, jornalista e 
arqueólogo, diretor do Museu Mu-
nicipal do Porto, sócio correspon-
dente da Academia de Ciências de 
Lisboa, da Academia Nacional das 
Belas Artes e da Associação de 
Jornalistas e Homens de Letras do 
Porto. Entre 1920 e 1947, enquan-
to jornalista, manteve uma coluna 
regular no jornal “O Primeiro de 
Janeiro”. Iniciou a sua carreira li-
terária com o livro de poemas “O 
Livro de Aglais”, seguindo-se os li-
vros de poesia “Saudades” (1892), 
“O Jardim da Morte” (1898), “Nu-
vem de Oiro” (1912) e “Cantares” 
(1920). Em “Os Nossos Poetas”, 
aparecem publicados poemas da 
obra “Nuvem de Oiro”. As obras 
de Júlio Brandão (prosa e poesia) 
estão publicadas em dois volumes 
na coleção “Obras Clássicas da Li-
teratura Portuguesa”, séc. XX, da 
Lello Editores.

Intercalada na edição semanal 
com a coluna “Os Nossos Poe-

tas”, o jornal Defesa de Espinho 
começou a publicar a partir de 
1933 uma outra coluna designa-
da por “Parnaso Livre”, que mais 
tarde passou a ser intitulada de 
“O Nosso Parnaso”. Por aqui fo-
ram publicados poemas de nomes 
consagrados da literatura portu-
guesa como Luís de Camões, An-
tero de Quental e Cesário Verde, 
mas também de Fernando Faria 
dos Santos, Vasco Luís, Bernar-
dino Zagalo, António de Oliveira, 
Fernando Pereira Faria, Alice Aze-
vedo Constant, Manuel Laranjeira 
(Neto), Vicente Manuel Cardoso 
de Sousa, Amândio Maia, José 
Rodrigues Canedo, Alvayr Bra-
ga Esteves, Raimundo Correia, 
etc., salientando-se, pelo número 
de poemas publicados, entre os 
quais alguns inéditos, o nome de 
Carlos de Moraes.

Carlos de Moraes (n. 1887 – m. 

1975) foi o verdadeiro escritor da 
alma espinhense. O gosto pela 
imprensa escrita fez dele diretor 
literário da revista “Gente Lusa – 
Arquivo de Letras e Artes”, edita-
da na Praia da Granja em 1916 e, 
já em Espinho, do semanário “O 
Oceano”, publicado a partir de 18 
de março de 1917. Neste periódi-
co publicou os textos sobre Espi-
nho “Prato de Sardinhas”. A sua 
colaboração com a imprensa le-
vou-o a publicar textos e poemas 
no “Jornal de Notícias”, “Diário 
de Lisboa”, “Litoral”, “O Primeiro 
de Janeiro” e “A República”. Para 
teatro escreveu algumas peças, 
que foram levadas à cena pelo 
Orfeão de Espinho. Em 1912 viu 
editado o seu primeiro livro de 
poesia, “Rosas Desfolhadas”, 
seguindo-se os sonetos “Ale-
luias” (1925), “Elogio de Buarcos” 
(1944), “Chão Movediço” (1949), 
“Relicário” (1952-1960), “Cape-
las Imperfeitas” (Líricas, 1959), 
“Poeira de Estrelas”, “Dilúvio de 

Sombras” (1950-1958), “Fonte 
dos Musgos Verdes” e “Rendas 
de Espuma” (1958), que inclui os 
poemas e canções da beira-mar, 
musicadas pelo maestro Fausto 
Neves. A amizade que manteve 
com Fausto Neves resultou na 
produção dos mais relevantes te-
mas do cancioneiro vareiro como 
“Vareira”, “Viva de Espinho”, “So-
bre as Ondas” e “Fado de Es-
pinho”. Ainda em parceria com 
Fausto Neves compôs a “Súplica à 
Senhora da Paz (Miraculosa)”, mú-
sica conhecida internacionalmente 
e que ainda hoje é tocada em mui-
tas igrejas. Um dos seus poemas 
publicado em “O Nosso Parnaso” 
foi o soneto “Encantamento na 
Esplanada de Espinho”, primeiro 
prémio dos Jogos Florais da Praia 
de Espinho de 1955. Em conjunto 
com outros poemas, de que são 
exemplos a “Fonte do Mocho” e 
“O Picadeiro da Avenida”, Carlos 
de Moraes retratou em verso al-
guns dos espaços mais emblemá-
ticos da cidade de Espinho. A obra 
de Carlos de Moraes está reunida 
no volume 2 da “Antologia Poética 
dos Autores Espinhenses “. 

Para finalizar esta breve passagem 
pela poesia editada ao longo des-
tes 90 anos no jornal “Defesa de 
Espinho”, uma referência para a 
colaboração de Alberto Barbosa 
(Beka) com as suas “Gazetilhas”, 
satíricas e humorísticas, publica-
das entre 1972 e 1975. Foi com 
algumas gazetilhas dedicadas a 
Espinho e à sua história, que o 
jornal e os espinhenses festejaram 
a elevação a cidade no dia 16 de 
junho de 1973. Após o 25 de abril 
de 1974 a Defesa de Espinho foi 
publicando em algumas edições 
poemas de alguns dos seus cola-
boradores, não mantendo nenhu-
ma coluna ou título para esse fim.

Parabéns ao jornal Defesa de Es-
pinho por esta provecta idade, e 
que a década que culminará com 
o seu centenário seja repleta dos 
maiores sucessos, nunca esque-
cendo a Cultura em todas as suas 
vertentes. ○ 

A poesia nos 90 anos do 
jornal Defesa de Espinhoopinião 

Armando Bouçon

Em conjunto com outros poemas, 
de que são exemplos a “Fonte do 
Mocho” e “O Picadeiro da Avenida”, 
Carlos de Moraes retratou em 
verso alguns dos espaços mais 
emblemáticos da cidade de 
Espinho

Ilustração de Carlos de Moraes (n. 1887 – m. 1975) na Defesa de Espinho
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Não se passaram 90 anos em vão e apesar de algumas vicissitudes o Jornal Defesa de Espinho faz parte 
do património cultural e informativo do Concelho. A junta de Freguesia de Paramos associa-se a este 
aniversário endereçando os parabéns aos profissionais que todas as semanas produzem a informação e 
no seu fundador Benjamim Dias homenageamos todas as mulheres e homens que ao longo deste tempo 
deram o melhor de si para informar os cidadãos nos quatro cantos do mundo. 

Pela Junta de Freguesia
O Presidente, Manuel de Oliveira Dias
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✝ Maria Beatriz da Silva Couto
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua 9 - Espinho
Seus filhos, nora, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte 
no funeral da sua ente querida 
ou que, de outro modo, se 
associaram à sua dor. A missa de 
7.º dia será celebrada domingo, 
dia 27 de março, pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já se agradece, muito 
reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.
Espinho, 24 de março de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira P
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

IMPLANTOLOGIA (ALL ON 4) · CIRURGIA ORAL · ESTÉTICA DENTÁRIA
REABILITAÇÃO ORAL · ORTONDONTIA (TB INVISALIGN)

Cheque-Dentista | EDP | SAMS | SAMS Quadros | Saúde Prime 
Victoria Seguros | Future | Healthcare |  Salvador Caetano

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt
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✝ Alcina Domingues de Sousa
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Bairro Piscatório – Silvalde
 
Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas que participaram 
no funeral do seu ente querido, 
ou que de qualquer forma lhes 
manifestaram o seu pesar. 
Comunicam que a missa do 7.º 
dia será celebrada domingo, 
dia 27, pelas 9:30 horas na 
Capela Nossa Senhora do Mar 
– Silvalde. Desde já agradem a 
todos quantos participem nesta 
Eucaristia.
 
Silvalde, 24 de março de 2022

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telf. 256 752 774 – Tlm. 914 096 243

✝ Adília de Jesus Gomes de Azevedo
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Seu marido, filha, genro e netos 
vêm agradecer às pessoas que 
se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou 
que de outro modo manifestaram 
pesar. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada no dia 
29, terça-feira, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.
Joaquim Gomes da Rocha 
Carol Gomes Loureiro 
Nuno Anselmo Sousa Loureiro 
Rúben Gomes Loureiro 
Rodrigo Gomes Loureiro

Espinho, 24 de março de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

✝ Dr.ª Maria Rogélia de Araújo Catarino
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Seus irmãos, cunhados e 
sobrinhos vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. Comunicam 
que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 27, domingo, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 24 de março de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

✝ Arminda Rodrigues Simões
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Rua 36 -  Anta - Espinho
Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte 
no funeral da sua ente querida 
ou que, de outro modo, se 
associaram à sua dor. A missa 
de 7.º dia será celebrada terça-
feira, dia 29 de Março, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. Desde já se agradece, 
muito reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.
Anta, 24 de março de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

✝ Fernanda Menezes da Silva 
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Rua da Bloqueira, Anta - Espinho

Sua irmã, sobrinhos e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral da sua 
ente querida ou que, de outro 
modo, se associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será celebrada 
terça-feira, dia 29 de Março, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. Desde já, se agradece, 
muito reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.

Anta, 24 de março de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

✝ AURORA ALVES DAS NEVES
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Vª. de António Rodrigues Laranjeira - Silvalde
A família vem comunicar que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 29, 
terça-feira pelas 19 horas na Igreja Matriz 
de Espinho. Desde já agradecem a quem 
comparecer
Espinho, 24 de março de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

✝ ESMERALDINA GONÇALVES ZAGALA
MISSA DE 5.º ANIVERSÁRIO

Querida mãe, a saudade é a forma que 
encontramos de te ter perto de nós.
Suas filhas, genros, netos e bisnetos.
Será rezada missa, por sua alma, dia 29 
terça-feira pelas 18 horas na Capela de 
Nª. Sr.ª do Mar.

Necrologia

✝ MARIA ARMANDA MAGALHÃES FIGUEIREDO 
MISSA DO 9.º ANIVERSÁRIO

A família comunica que será celebrada missa por 
alma da sua ente querida, dia 29, terça-feira, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já 
agradece a todos quantos possam participar nesta 
celebração.

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS

APARTAMENTOS T0, 
T1, T2 e T3. Totalmente 
equipados, com TV Cabo 
mais Sport TV, telefone, 
garagens, limpezas. 
Rua 62, n.º 156. Tlf. 
227310851/2 - Fax 
227310853

QUARTOS, c/ casa 
de banho privativa, 
c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de 
roupa, garagem e TV 
Cabo mais Sport TV. 
Tlf. 227340002 ou 
227348972
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PRECISA-SE 

COLABORADOR/A

Com experiência na área 
de contabilidade e serviços 
relacionados.
Para trabalhar na AGÊNCIA COUTO - ESPINHO

 
Enviar curriculum para: agcouto@agcouto.pt

ADMITE-SE 

EMPREGADO DE ARMAZÉM
C/ CARTA DE CONDUÇÃO
P/ZONA DE PARAMOS
M/F 

912 502 828

DEFESA DE ESPINHO - 4690 - 24 MARÇO 2022

ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS 
DO ACES ESPINHO/GAIA

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCATÓRIA

O Presidente da Assembleia Geral convoca 
uma Assembleia Geral da Associação “Liga dos 
Amigos do ACES Espinho/Gaia”, para reunir no 
dia 25 de Março de 2022, pelas 18:00 horas, na 
respetiva sede, sita à Rua 37, nº. 700, 4500-330 
Espinho, para deliberar sobre a seguinte ordem 
de trabalhos:
1. Leitura da convocatória pelo Presidente da mesa 
da Assembleia Geral 
2. Leitura e assinatura da Acta da reunião anterior 
da Assembleia Geral 
3. Apresentação e aprovação do Relatório e Contas 
do ano de 2021 e parecer do Conselho Fiscal 
4. Outros assuntos de interesse da Associação ou 
dos Associados.

Verificando-se, à hora acima designada, a presença 
de número de associados inferior a metade, a 
Assembleia iniciar-se-á meia hora mais tarde com 
qualquer número de sócios presentes.

Espinho, 10 de Março de 2022 

O Presidente da Assembleia Geral,
Alfredo Rocha

DEFESA DE ESPINHO - 4690 - 24 MARÇO 2022

AAAEFT
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Baseado no Capitulo IV ,nos termos do ponto 16 dos Estatutos, 
convoco uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 29 de 
março de 2022 (Terça Feira) pelas 15H30, no auditório do FACE 
(antiga fábrica de conservas Brandão Gomes) em Espinho, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:
•Leitura e votação da Ata referente à última Assembleia Geral;
•Análise e votação do Relatório de Contas referentes ao 
exercício de 2021, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
•Discussão de quaisquer assuntos de interesse para a nossa 
Associação. 

Espinho, 17 de março de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Joaquim Moreira Patela

NOTAS: Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos Sócios da 
AAAEFT, a Assembleia funcionará meia hora depois, no mesmo local, com 
qualquer número de associados.
- Esta Assembleia Geral decorrerá de acordo com as normas de 
segurança emanadas pela DGS, em relação à pandemia COVID-19.

DEFESA DE ESPINHO - 4690 - 24 MARÇO 2022

ASS. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CONCELHO DE ESPINHO

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA
Em conformidade com o Artigo 40° Ponto 2 Alínea a) dos 
Estatutos, convoco todos os Associados no gozo dos seus 
direitos a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 
de MARÇO de 2022, pelas 21h00 no Edifício do Novo Quartel à 
Rua do Porto, 221 — Silvalde — Espinho, para: 
1 - Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano de 2021. 
2 - Outros assuntos de interesse para a Associação. 
ATENÇÃO: - De acordo com os Estatutos, se passada meia 
hora, depois da marcada, não estiverem presentes mais 
de metade dos Sócios Efetivos, a Assembleia Geral reunirá 
então, legalmente, com qualquer número, sendo válidas as 
deliberações tomadas. 

Espinho, 16 de março de 2022 
O Presidente da Assembleia Geral
Cmt. José Gomes da Costa
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DEFESA DE ESPINHO - 4690 - 24 MARÇO 2022

EMPES
EMPRESA DE PUBLICIDADE 

DE ESPINHO, LDA

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os sócios desta empresa para a Assembleia 
Geral Ordinária que se realiza no dia 28 de abril, pelas 18 
horas, na sede, Av.ª 8, n.º 456 – 1.º - Sala R, em Espinho, 

com  a seguinte Ordem de Trabalhos:

Apreciação, aprovação ou retificação do Relatório de 
Gestão e Contas, relativo ao exercício de 2021.

Espinho, 24 de março de 2022

 A Gerência,
Nelson Moreira Soares
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T
enho a certeza de que o 
fundador e primeiro dire-
tor da Defesa de Espinho, 
Benjamim da Costa Dias 

que fez surgir este prestigiado se-
manário, em 27 de março de 1932, 
nas bancas, nunca imaginou que 
o mesmo tivesse uma longevidade 
segura e estando sempre dentro 
do tempo.

Em 2022, a Defesa de Espinho 
comemora 90 anos de levar as 
boas-novas de Espinho aos cinco 
cantos do planeta Terra.

Quis o destino, a convite de um 
amigo e um bom jornalista Tibé-
rio Coelho, que em 1978 – cinco 
anos após a morte de Benjamim 
da Costa Dias – eu entrasse na 
redação da Defesa de Espinho e 
fosse convidado a escrever o pri-
meiro texto. O diretor, na época, 
era Francisco Azevedo Brandão.

Não me recordo do que escrevi e 
qual o tema – de certeza ligado ao 
desporto espinhense. Passados 
todos estes anos, recordo que, en-
quanto dedo a dedo, sob o tecla-
do da máquina de escrever, sen-
tia suores frios. Era a primeira vez 
que ia ser avaliado e tinha a noção 
de que o que iria escrever ultra-
passaria as fronteiras das quatro 
paredes da redação. Pelos vistos, 
quem me avaliou gostou do que 
leu e tive o semáforo verde para 
continuar como colaborador da 
Defesa de Espinho. Não escondo 
que fiquei todo vaidoso quando, 
na sexta-feira, ao desfolhar o DE 
– ainda a cheirar a chumbo – parei 
na página onde vinha à estampa o 
meu humilde artigo. Confesso que 
o li uma boa dezena de vezes. 

Recordo-me de um artigo que es-
crevi, que chegou aos gabinetes 
do Terreiro do Paço. Era sobre o 
futuro estádio do Sporting Clube 
de Espinho. Candidatos a presi-
dente da Câmara de Espinho e a 
primeiro-ministro, quando as elei-
ções se aproximavam, colocavam 
a construção de um novo estádio 

na primeira linha das promessas. 
O que fazia travar o processo era a 
sua localização… Bicha das Sete 
Cabeças, ali e acolá. A verdade é 
que, sair do ‘caderno’ de promes-
sas é que não saía! Passados 44 
anos – pensei nunca o ver cons-
truído – finalmente, o SC Espinho 
está quase para ‘habitar’ num es-
tádio moderno e funcional, que 
muito vem prestigiar a linda cidade 
vareira de Espinho.

Sabia que, depois daquela primei-
ra vez, eu iria ser mais escrutina-
do e o grau de exigência sobre a 
qualidade dos meus textos seria 
maior. Mas sempre fui um ser de 
‘dar o corpo às balas’ e aprender 
a ser melhor todos os dias. 

Nunca esqueci – e fui sempre re-
conhecido – que esta primeira 
experiência no DE abriu-me as 
portas do jornalismo nacional e 
internacional. Tibério Coelho foi 
sempre o meu padrinho no jor-
nalismo. Antes de falecer confiou 
em mim para o substituir em títu-
los como o ‘Record’, a ‘ANOP’ e 
a revista espanhola de hóquei em 
patins, ‘Patin Sport’.

Em meados de 1980, o serviço 
militar (Força Aérea) chamou-me. 
Estive dois anos ausente, fisica-
mente, mas de quando em vez era 
convidado a fazer uma ‘perninha’ 
na Defesa de Espinho.

Curiosamente, por ter sido cola-
borador da Defesa de Espinho, 

permitiu-me ter uma tropa maravi-
lhosa. Estava eu com pouco mais 
de 15 dias de recruta, em Tancos, 
BA3, quando fui chamado pelo 
comandante da Base. Este, mal 
entrei e todo atrapalhado, no seu 
gabinete, perguntou-me:

– Você é Jornalista?

Eu neguei.

Ele insistiu que tinha conhecimen-
to disso através do sargento Vál-
ter, que vivia em Espinho. Então 
confessei-lhe que era um humilde 
colaborador do semanário Defe-
sa de Espinho e do Record. Este 
oficial paraquedista destacou-me 
para Lisboa e assim poderia ter al-
guma liberdade para escrever para 
os jornais.

Em 1982, após cumprir o servi-
ço militar, fui convidado a voltar à 
Defesa de Espinho e, agora sim, 
a integrar os quadros da redação. 
Álvaro Graça era o diretor.

Vivi momentos maravilhosos, tive 
companheiros (Jaime Gabriel Je-
sus, Jorge Maia, Margarida Fon-
seca, Fernanda Oliveira e Manuel 
Proença), muito profissionais. For-
mávamos uma verdadeira família. 
E foi na Defesa de Espinho que o 
cupido me atacou de tal maneira 
que, de um momento para o ou-
tro, me vi no altar da Igreja Matriz 
de Espinho a dizer ‘sim’.

Desta última passagem pela De-
fesa de Espinho deixei a minha 
impressão digital ao criar o suple-
mento ‘Defesa Desportiva’. Era 
um jornal dentro do outro jornal, 
onde todas as modalidades pra-
ticadas pelos prestigiados clubes 
espinhenses tinham o seu espaço.

Nesta hora de cantarmos todos os 
parabéns, não quero deixar de di-
zer “muito obrigado Defesa de Es-
pinho” pelo que aprendi, pelo que 
me fez crescer e por ter o percurso 
que tive no jornalismo nacional e 
internacional. ○ 

D
urante muitos anos 
tive uma proximidade 
muito profícua com o 
dinâmico bairrista que 

foi Benjamim da Costa Dias. Aí, 
o despertar da curiosidade e a 
oportunidade de sentir in loco 
o seu pulsar no quotidiano era 
baseada na aspiração de ver a 
então vila de Espinho crescer, 
travando lutas variadíssimas com 
entidades e personalidades da 
época, a pontos de um comer-
ciante da nossa praça lhe trincar 
uma orelha num confronto pes-
soal, além de lhe tirar o capachi-
nho que diariamente usava.

Acima de tudo, Benjamim Dias 
exercia a profissão de chefe dos 
serviços administrativos do Gré-
mio do Comércio de Espinho, 
Feira, Castelo de Paiva e Arouca, 
que se localizava na Rua 19, ao 
lado do belo salão de exposições 
dos Móveis Reis, mantendo a re-
dação da “Defesa” no mesmo 
edifício, no rés-do-chão, onde 
eu nas horas vagas trabalhava e 
muito aprendi com o senhor Ben-
jamim Dias. Fui seu empregado 
durante anos e, por fim, com a 
colaboração de um amigo já fa-
lecido, compramos a Tipografia 
Espinhense, onde se compunha 
e imprimia a “Defesa”. Frequen-
tei a sua casa, dialoguei com a 
sua filha Madília Braga Dias, que, 
na época, era uma pessoa muito 
ativa e me ministrou noções de 
ginástica.

Mas, como o mundo não acabava 
aqui, anos mais tarde deixei “bar-
cos e redes” e rumei à cidade do 
Porto, para o Jornal de Notícias, 
onde permaneci cerca de 25 anos. 
Entretanto, durante alguns anos, 
fui correspondente em Espinho de 
um dois dos maiores jornais diá-
rios: “O Século” e o Diário Popular, 
cuja colaboração foi muito benéfi-
ca para Espinho, facto que a Edili-
dade e outras entidades reconhe-
ceram e me forneciam elementos 
muito importantes para exercer as 
minhas funções.

Por outro lado, Benjamim Dias não 
chegou a ver, infelizmente, o epí-
logo e a consagração dos seus 
esforços em prol da «sua terra», 
ao ser promovida a cidade, um 
ano após a sua morte. 

Entretanto, recordemos que 
Benjamim Dias foi um homem 
de iniciativas diversas. Estou a 
lembrar-me dos concertos perió-
dicos da «PróArte», que tiveram 
lugar no salão nobre do Grémio 
do Comércio; as várias festas 
das “misses” da Costa Verde, ao 
longo da época de veraneio, bem 
como os concursos do “Vestido 
de Chita”, que se realizavam no 
salão nobre do Casino de Espi-
nho. Também se pode falar de 
algumas provas desportivas in-
fantis, especialmente triciclos e 
construções na areia, na praia 
central, sempre com valiosos 
troféus, sempre efetuados com 
a assistência de imenso público, 
no «picadeiro» da Avenida 8. Mui-
tos participantes eram inscritos, 
dos quais saliento alguns filhos 
de personalidades nacionais e 
estrangeiros, frequentadores da 
praia de Espinho, que marcou de 
forma indelével a sua presença 
na rainha da Costa Verde, com 
os troféus conquistados.

Nessa época, a Câmara, a Co-
missão Municipal de Turismo e 
várias unidades industriais, co-
laboravam na oferta de prémios 
aos participantes. ○ 

“Fiquei todo vaidoso 
quando, na sexta-
feira, ao desfolhar o 
DE – ainda a cheirar 
a chumbo – parei na 
página onde vinha 
à estampa o meu 
humilde artigo”

“Benjamim da Costa 
Dias foi o baluarte 
desta terra, depois de 
grandes lutas ao longo 
da história”

opinião 
Agostinho Ameida

Em nome de 
Benjamim da 
Costa Dias

Um dia fui um benjamim 
no jornal do Benjamim

opinião 
Jorge Pereira
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Cheiro a memórias!

N
ão teria mais do que 
17 anos quando entrei 
pela primeira vez nas 
instalações do jornal 

Defesa de Espinho. Ia em busca 
de informação para um trabalho 
de pesquisa do Curso de Co-
municação, Marketing e Publici-
dade que frequentava na Escola 
Profissional de Espinho (ESPE). 
Tinha em mim o sonho de ser 
jornalista e estar ali foi uma ex-
citação. Sentia ‘borboletas’ no 
estômago!

Perdi-me por horas a fio na sala 
de arquivo, entre milhares de 
exemplares do mais icónico jor-
nal local. Ainda me lembro da 
textura das páginas amareladas 
pelo tempo, das imagens a pre-
to e branco, do cheiro a papel 
antigo, aquele papel que guarda 
memórias, sabem?! O Defesa de 
Espinho é isso mesmo: memória. 
Memória coletiva.

Desde esse dia que tornei o meu 
sonho numa meta: ia ser jornalis-
ta e a Defesa de Espinho ia ser 
o meu ponto de partida. Assim 
que terminei o curso, a equi-
pa do jornal abriu-me as portas 
e ofereceu-me um estágio que 
passou a ser trabalho part-time, 
enquanto fazia a licenciatura em 
Jornalismo.

Foi na Defesa de Espinho que 
aprendi as rotinas de uma re-
dação: pela manhã a ronda te-
lefónica pelas corporações de 
bombeiros, polícia e hospitais; 
a fazer triagem de informação; 
a organizar a agenda para mar-
car entrevistas e reportagens de 
forma a cumprir os prazos de 
edição; participar em reuniões 
de planeamento e brainstorming 
com a equipa para produzir arti-
gos interessantes para o público; 
corrigir e editar textos; escolher 
fotografias e imagens. 

A experiência na Defesa de Es-
pinho deu-me as bases técnicas 
do Jornalismo que me abriram 
as portas de jornais de dimen-
são nacional e regional, como 
o Diário de Notícias e o antigo 
Comércio do Porto e, poste-
riormente, para a Rádio TSF, 
onde trabalhei nove anos. Mas 
a passagem por este jornal de 

referência local ensinou-me, so-
bretudo, o que é ética de traba-
lho e solidariedade profissional. 
Foi um privilégio poder aprender 
com o diretor Lúcio Alberto e 
os meus queridos colegas Ma-
nuel Proença e Sandra Soares. 
Éramos uma verdadeira equipa 
e senti-me sempre muito acari-
nhada e orientada. 

Entrevistar a emblemática can-
tora Simone de Oliveira, que 
atuou no Casino Espinho, foi um 
dos momentos memoráveis para 
mim. Seria impossível também 
esquecer as centenas de ho-
ras de entrevistas que tive que 
transcrever, as muitas cerimó-
nias e paradas das imprescindí-
veis corporações de bombeiros 
que tive que reportar e as longas 
sessões da Assembleia Munici-
pal que tive de acompanhar. 

É bom, sempre que volto à mi-

nha cidade, continuar a ver pes-
soas nas esplanadas ou bancos 
de jardim a lerem a Defesa de 
Espinho. São 90 anos de contri-
buição para a memória coletiva, 
para a formação cívica e pro-
moção de instituições, causas e 
histórias do nosso concelho. Um 
jornal local deve ser considera-
do legado cultural, património e, 
como tal, deve ser preservado 
e apoiado tanto pelos leitores 
como pelas entidades locais. 

Desejo prosperidade a este jor-
nal que tão bem me recebeu e se 
mantém ativo por tantos anos. 
Alguns desses anos guardo ca-
rinhosamente no meu pequeno 
arquivo pessoal de jornais onde, 
de novo, me perco para sentir a 
textura das páginas já amarela-
das pelo tempo e o cheiro a pa-
pel antigo, o cheiro a memórias 
– as minhas doces memórias da 
Defesa de Espinho. ○ 

opinião 
Alexandra Nunes

“São 90 anos de 
contribuição para 
a memória coletiva, 
para a formação 
cívica e promoção de 
instituições, causas 
e histórias do nosso 
concelho”
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LÚCIO ALBERTO  

António Leitão colocou um 
ponto final na sua carreira 
em 1991, mas o ano de 1984 foi 

determinante para o seu currículo. 
E ainda é hoje considerado um dos 
melhores nos 5.000 metros, tendo 
conquistado a medalha de bronze da 
distância nos Jogos Olímpicos de Los 
Angeles. A edição olímpica de 1984, 
nos Estados Unidos da América, foi 
das mais memoráveis para Portugal, 
dado que também Rosa Mota obteve 
uma medalha de bronze na maratona 
feminina e Carlos Lopes a de ouro na 
masculina. O ano de 1984 ficou igual-
mente nos anais do atletismo, em par-
ticular, e do desporto, em geral, com 
o contributo de António Leitão para 
o 3.º lugar de Portugal no Mundial de 
Corta-Mato, em Nova Iorque.

“O meu irmão sentiu tanto a 
receção que teve em Espinho como o 
momento em que ganhou a medalha 
olímpica em Los Angeles. Ele adorava 
Espinho”, recorda emocionada Con-
ceição Leitão na antecâmara da edição 
dos 90 anos da Defesa de Espinho, na 
qual António Leitão é uma das refe-
rências especiais. “Podia ir competir 
a qualquer lugar do mundo, mas só 
se sentia bem aqui em Espinho, com 
a sua gente. Espinho viveu esse mo-
mento com muita euforia. O povo es-
pinhense sentiu que aquela medalha 
também era sua, porque o meu irmão 
era-lhe muito querido. Era então um 
atleta olímpico medalhado, mas con-
tinuava a ser simples como o povo de 
Espinho. Por isso, quando chegou de 
Los Angeles foi uma grande festa! Es-
pinho também mereceu a festa!”.

“Espero que a Câmara Municipal 
de Espinho nunca o esqueça, assim 
como o povo espinhense, porque nós 
esquecemo-nos dos nossos heróis com 
muita facilidade”, apela Aurora Cunha, 
outra das figuras da vanguarda do 
atletismo português. “Sou a favor de 
todas as homenagens que se possam 
fazer a António Leitão, a atletas e pes-
soas como ele. Mas acho que as ho-
menagens devem ser feitas em vida, 

porque depois de se morrer as home-
nagens não nos dizem nada porque 
não estamos para as viver”.

Foi na cidade que o viu nascer 
em 1960 que deu os primeiros “passos 
largos” no atletismo e a quem ofereceu 
os maiores feitos desportivos, entre tí-
tulos nacionais e internacionais, tendo 
sido recordista em várias distâncias, e 
no presente o único espinhense meda-
lhado olímpico. Representou o Spor-
ting Clube de Espinho, o Sport Lisboa 
e Benfica e a seleção nacional de atle-
tismo, em vários campeonatos euro-
peus e mundiais. Ao longo de década e 
meia, Leitão ganhou ainda a medalha 
de bronze no Campeonato da Europa 
de Juniores, em 1979.

Uma década depois da sua perda 
irreversível, a irmã ganha alento. “Ele 
continua em Espinho”, frisa convic-
tamente Conceição Leitão. “Acho que 
muitas pessoas ainda se lembram 
dele. E continuam a reconhecer o 
atleta e a pessoa. Acredito, e quero 
acreditar, que o António Leitão ainda 
vai ter o lugar dele aqui em Espinho”. 
Conceição Leitão pensa então na Nave 
Polivalente, onde em tempos foi inau-
gurada a Pista António Leitão António 
Leitão, quase transformada, e peça 
museológica, como o vasto e invejável 
espólio que se projeta no Museu Mu-
nicipal – Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho. “Era o seu grande desejo. Ele 
queria que o seu espólio fosse doado à 
sua cidade. Eu só tinha que cumprir a 
sua vontade, com a esperança de que 
as pessoas que vibraram com a sua 

carreira a possam recordar e as gera-
ções mais novas e futuras possam co-
nhecer melhor a sua carreira despor-
tiva e ter uma motivação especial para 
o atletismo. Há muitos jovens com ta-
lento, mas no anonimato, que também 
precisam de oportunidades”.

Foi desde muito cedo que An-
tónio Leitão deu sinais de que corria 
mais do que os outros. “Nasceu pre-
destinado para correr, mas quando 
era miúdo gostava de jogar à bola”, 
recorda Conceição Leitão. “Não se lhe 
notava interesse pelo atletismo, até 
que um professor de educação física 
se apercebeu das aptidões do meu 
irmão. E assim convidou-o para uma 
prova num sábado. A nossa mãe logo 
discordou que ele fosse correr e talvez 
por isso não o tenha acordado a tempo. 
A camioneta já estava a partir quando 
ele correu atrás dela e apanhou-a. Foi 
aí que foi logo conhecido como atleta”. 

As aptidões para o atletismo fo-
ram-se registando com naturalidade 
e até com exemplos algo invulgares. 
“A nossa mãe tinha uma empresa de 
transportes e foi preciso fazer um 
serviço à fábrica de cerâmica de Vala-
dares. E o meu irmão, que a tinha ido 
acompanhar, disse, já em Valadares, 
que ia ter com a nossa irmã que era 
mais velha do que nós e tinha um 
estabelecimento no centro de Gaia. 
‘Mãe, vou dar um beijo à Teresinha 
e volto já’, disse ele, sem mais nem 
menos, indo e vindo a correr como se 
fosse até ao virar da esquina mais pró-
xima. Correr já era nato nele. E assim, 
enquanto se descarregava e carregava 
a camioneta de transporte, foi a correr 
desde o lugar da estação de com-
boios até junto à Câmara de Gaia e 
voltou a Valadares. Era uma distância 
considerável!”.

Conceição Leitão não se es-
quece da primeira corrida de âmbito 
nacional do irmão com a camisola do 
Sporting de Espinho. “A família foi 
toda a Lisboa, onde ele correu com o 
Ezequiel Canário. Nessa altura, nin-
guém conhecia o meu irmão e ganhou 
a prova. Ficou toda a gente admirada 
com o jovem de Espinho”. Fez depois 

António Carlos Carvalho Nogueira Leitão foi um atleta olímpico de exceção, 
medalhado nos Jogos de Los Angeles, em 1984. O seu amor a Espinho sempre 
se impôs a mudanças geográficas, construindo uma carreira de atleta de alta 
competição tendo como base e referência a sua terra natal (a 22 de julho de 
1960). António Leitão faz parte do quadro de honra de atletas portugueses e 
de cidadãos espinhenses de mérito. Será perpetuado na Sala-Museu António 
Leitão com o seu espólio doado ao Museu Municipal. Deu tudo à sua terra: 
a glória olímpica, os troféus, as memórias e a simplicidade de um eterno 
campeão, que nos deixou há 10 anos.

“Sentiu tanto a receção 
que teve em Espinho 
como o momento em 
que ganhou a medalha 
olímpica”

Reportagem 
António Leitão (1960-2012) 

TEMPO NOS 
5.000 METROS
que deu a António Leitão a 
Medalha de bronze (aos 24 
anos) nos Jogos Olímpicos 
de Los Angeles

13.09,20
minutos
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outras corridas e provas de corta-mato 
até que os pais foram abordados. “O 
professor Moniz Pereira insistiu para 
que o meu irmão fosse para o Sporting, 
mas os meus pais não queriam que ele 
saísse de Espinho. O Benfica também 
fez o convite, mas os meus pais não 
queriam que ele corresse, quanto 
mais que fosse para fora de Espinho! 
Queriam que ele estudasse e tinham 
receio que se perdesse, longe deles. 
O Sporting queria que ele fosse para 
Lisboa, mas o Benfica, percebendo a 
intransigência do nosso pai, propôs 
um treinador para o meu irmão con-
tinuar a treinar em Espinho, sendo 
atleta do Benfica e, por isso, fora daqui 
apenas teria que ser nas provas. O 
Benfica assegurou como treinador do 
meu irmão o professor Jorge Ramiro, 
que já o treinava no Sporting de Es-
pinho. Portanto, ficou em Espinho e 
correu pelo Benfica”.

“Lembro-me quando ele correu 
pela primeira vez em Lisboa”, retros-
petiva Ezequiel Canário. “E também 
quando fomos campeões mundiais 
de atletismo militar, em 1982. O João 
Campos ganhou a corrida, o António 
Leitão foi segundo e eu o terceiro. Iso-
lei-me logo à partida e quando estava 
a aproximar-me da meta olhei para o 
lado e vi-os a passar por mim. Portugal 
ganhou por equipas com os nossos 
primeiros três lugares”.

“Bons velhos tempos!”, sinte-
tiza Ezequiel Canário, recuando até 
à época em que os fundistas portu-
gueses se destacavam no atletismo. 
“O Fernando Mamede disse-me para 
eu tomar conta da corrida nos Jogos 
Olímpicos para depois o António 
Leitão chegar a uma medalha no 
final. Confesso que naquele momento 
fiquei aborrecido, porque queria fazer 
a minha corrida, mas cumpri e o An-
tónio Leitão mereceu a medalha em 
Los Angeles”.

Escreveu-se que António Leitão 
quase não teve tempo para viver da 

glória conquistada nos Jogos Olím-
picos. As primeiras queixas de dores 
no corpo, principalmente nos pés e 
nos joelhos marcaram o atleta de Es-
pinho que tanto impressionou pelo 
seu talento quando apareceu e se 
firmou na elite com 19 anos. A sua in-
dómita vontade em querer prolongar 
a carreira ainda o levou ao Campeo-

nato da Europa, em Split, mas esta foi 
a sua última presença numa grande 
competição internacional.

“O meu irmão sempre foi uma 
pessoa muito modesta”, vinca Con-
ceição Leitão. “Nunca foi sonhador, 
nem ambicioso. O estrelato não era 
uma coisa que o seduzisse. Não se des-
lumbrava quando ganhava uma prova. 
Sempre foi muito humilde, mas isso 
fez parte da educação que tivemos em 
casa. O nosso pai era chefe da estação 
de comboios em Espinho e a nossa 
casa estava aberta para toda a gente. 
Por isso, a humildade era intrínseca 
no meu irmão. Nunca se deslumbrou. 
É claro que gostava de ganhar, mas tão 
depressa ganhava, como logo a seguir 
estava a brincar com os adversários 
como se nada fosse, pois ele gostava 
era de correr e conviver”.

“António Leitão foi um irmão para 
mim e continuo a senti-lo como um 
irmão”, revela Aurora Cunha. “Convivi 
com ele muitos anos. E como ele não 
há mais ninguém. Era único no meio 
do atletismo, porque era humano e 
amigo. Era também brincalhão. Passei 
momentos fabulosos com o António 
Leitão e que guardo como grandes re-

cordações. Direi sempre que, para mim, 
foi um irmão que partiu”.

“Corria por desporto e não por 
interesse de ganhar mais ou menos”, 
acrescenta Conceição Leitão. “Tinha 
a noção da competitividade, mas 
também tinha a noção dos valores hu-
manos e afetivos. Fazer uma prova em 
Espanha, Turquia ou fora da Europa 
era-lhe indiferente. O que ele gostava 
era de estar em Espinho. Os nossos 
pais vieram de Gouveia, onde nasceu 
a nossa irmã Teresa e nós nascemos 
em Espinho. Ele tinha Espinho no co-
ração e fazia questão de dizer que era 
de Espinho, estivesse a correr no país e 
em qualquer lugar do mundo. Adorava 
passear, viver em Espinho e falar fosse 
com quem fosse na rua, à beira-mar ou 
num café. Segundo ele, era tudo gente 
boa! Era a boa gente da terra!”.

A simplicidade do olímpico es-
pinhense deixou marca no atletismo 
nacional e internacional. “Costumo 
dizer, muitas vezes, que temos a me-
mória curta”, dá nota Aurora Cunha. 
“Atletas como António Leitão tinham 
que ser mais falados no panorama do 
atletismo português. Mas quem sou 
eu para dizer isto?! Quem conheceu 

Os píncaros 
olímpicos e a fatal 
hemocromatose

António Leitão bateu vários 
recordes nacionais, mas foi nos 
Jogos Olímpicos de Los Angeles, 
aos 24 anos de idade, que se 
consagrou com a medalha de 
bronze, ao correr os 5.000 metros 
em 13.09,20 minutos.

A edição olímpica de 1984, nos 
Estados Unidos da América, 
foi das mais memoráveis para 
Portugal, dado que também 
Rosa Mota obteve uma medalha 
de bronze na maratona feminina 
e Carlos Lopes a de ouro na 
masculina.

O ano de 1984 ficou igualmente 
nos anais do atletismo, em 
particular, e do desporto, em 
geral, com o contributo de 
António Leitão para o 3.º lugar de 
Portugal no Mundial de Corta-
Mato, em Nova Iorque. 

Sagrou-se várias vezes campeão 
nacional nos escalões jovens, 
com a camisola do Sporting de 
Espinho. Em 1982, transferiu-se 
para o Benfica e, nesse mesmo 
ano, bateu o recorde nacional dos 
5000 metros, em Rieti (Itália).

António Leitão, que também 
arrebatou a medalha europeia de 
bronze no escalão de juniores, 
teve uma carreira de evolução 
rápida, mas retirou-se cedo do 
atletismo, aos 31 anos, devido a 
problemas de saúde associados 
a uma hemocromatose, distúrbio 
hereditário que faz o corpo 
absorver ferro em excesso e 
provoca depósitos desse material 
em diversos órgãos, danificando-
os a ponto de causar morte 
prematura.

Após a presença nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles 
debateu-se com uma série de 
problemas físicos que marcaram 
a parte final da sua carreira. Ainda 
participou nos Campeonatos 
Europeus, em 1990, mas, 
no ano seguinte, abandonou 
em definitivo a prática da 
modalidade.

Especialida
des

na Brasa

@churrascariagraciosa churrascariagraciosa.espinho@gmail.com@restaurantegraciosa

MEDALHA DE BRONZE 
NO CAMPEONATO DA 
EUROPA DE JUNIORES

1979

TRANSFERIU-SE DO 
SPORTING DE ESPINHO 
PARA O BENFICA E, NESSE 
MESMO ANO, BATEU O 
RECORDE NACIONAL DOS 
5000 METROS, EM RIETI 
(ITÁLIA)

1982
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VENHA ASSISTIR AOS 
JOGOS DO FC PORTO NAS 
DIVERSAS MODALIDADES 

CENTRO COMERCIAL SOLVERDE 
R. 8, 456, Espinho
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O meu irmão 
adorava Espinho e 
a chegada dele dos 
Jogos Olímpicos 
foi também a festa 
de Espinho”

Conceição Leitão
Espólio (com 238 peças) de António 
Leitão doado ao Museu de Espinho 

Figura carismática de Espinho e do desporto em Portugal, 
António Leitão, deixou um forte legado às gerações de 
desportistas mais jovens, expresso na sua conduta moral e 
ética e num espólio valioso que é importante mostrar a público 
e que documenta os seus feitos. Antes da sua morte, em 18 de 
março de 2012, o atleta olímpico deixou expresso que era sua 
vontade que todo o seu espólio ficasse em Espinho, numa sala-
museu com o seu nome, para ser mostrado ao grande público.

Maria da Conceição Carvalho Nogueira Leitão, irmã de António 
Leitão, é a atual proprietária desse espólio, com 238 peças, 
constituído por troféus, medalhas, diplomas, vestuário de 
corrida e de gala (seleção nacional), fotografias, documentos 
e correspondência pessoal. Conceição Leitão apresentou ao 
Município de Espinho, em 2021, uma proposta para que o 
espólio de António Leitão ficasse em regime temporário de 
depósito no Museu Municipal de Espinho, até que seja aberta 
uma sala museu com o nome de “António Leitão” no espaço 
museológico do Fórum de Arte e Cultura de Espinho. E essa 
foi a condição indispensável para o segundo outorgante poder 
celebrar um protocolo de doação definitivo ao Município de 
Espinho desse importante espólio.

A concretização da incorporação do espólio/coleção do atleta 
António Leitão em sala-museu vai ao encontro do programa 
de valorização e dinamização dos espaços e valências do 
Museu Municipal e do FACE, estimulando o desenvolvimento 
de políticas patrimoniais e de projetos que potenciam o 
envolvimento da comunidade, da cultura e da cidade.

tem muitas saudades de dele. Eu 
tenho muitas saudades do meu irmão 
de Espinho que partiu aos 51 anos. Eu 
tenho muitas histórias com ele, mas 
quero guardá-las com carinho. Ganhei 
um irmão no atletismo e perdi-o na 
vida. Onde estava António Leitão 
havia boa-disposição, alegria e cama-
radagem. E, infelizmente, hoje isso já 
não existe. Hoje há individualismo. 
As épocas são diferentes, mas geração 
como a do António Leitão no atle-
tismo dificilmente Portugal terá no 
futuro, a não ser que as coisas mudem 
muito e principalmente as pessoas. 
Eramos uma geração de convívio, ami-
zade e solidariedade”.

“Ele era uma pessoa muito bem-
-disposta e a sua alegria era conta-
giante”, reforça Ezequiel Canário. “Era 
boa pessoa. Costuma-se dizer que os 
bons é que vão embora e quem fica cá 
não presta… É claro que há boa gente 
por aí, mas o António Leitão era um 
amigo especial no atletismo e na vida. 

Tinha sempre uma palavra amiga e 
um incentivo para quem precisasse de 
apoio e encorajamento”.

Ezequiel Canário lembra-se 
das vivências em Espinho. “Ele gos-
tava de mostrar a sua cidade à beira-
-mar e gostava muito da gente espi-
nhense. Fiquei na casa dele quando 
fomos a um congresso de medicina 
desportiva, no Porto, e sempre que 
estávamos juntos sentia que era um 
grande amigo no atletismo ou sem 
ser em competição. Era motivador 
nos treinos e excelente companhia 
em qualquer ocasião. Pois é, os bons 
é que partem!”.

De facto, António Leitão, que 
mostrou desde cedo as suas aptidões 
para o atletismo, sagrando-se várias 
vezes campeão nacional nos escalões 
jovens, com a camisola do Sporting 
de Espinho, partiu cedo, a 18 de março 
de 2012. Tinha 51 anos quando perdeu, 
nesse domingo, a corrida da vida, no 
Hospital de Santo António (Porto). ○
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MANUEL PROENÇA 

O voleibol, que acabou por sair 
do espaço do Colégio de S. 
Luís, passou a ser jogado no 

famoso ringue de patinagem na espla-
nada à beira-mar. "Era um espaço por 
onde passavam imensas pessoas de 
Espinho e, por isso, qualquer um dos 
jovens de então gostava de mostrar as 
suas habilidades neste desporto. E isto 
juntava multidões ao redor do ringue, 
ao ar livre", recorda José Salvador, que 
foi um dos primeiros jogadores de vo-
leibol espinhenses, prosseguindo a sua 
carreira no Sporting Clube de Espinho 
e, posteriormente, no FC Porto.

A Associação Académica de Es-
pinho foi a grande impulsionadora do 
voleibol em Espinho, tendo sido o pri-
meiro clube a praticá-lo no tal espaço, 
em 1939, na zona da baixa espinhense. 
A maioria dos jogadores do clube do 
Mocho faziam parte do Colégio de S. 
Luís e, por isso intensificaram a prá-
tica desta modalidade. Os academistas 

fundaram a Associação de Voleibol do 
Porto (AVP) em 31 de março de 1942, 
por intermédio de Higino Augusto de 
Assunção Pires, um academista dos 
'sete costados' e que também tinha 
fortíssimas ligações com o SC Espinho, 
juntando os tigres, poucos dias depois, 
a esta associação.

"No Norte não havia qualquer 
campeonato de voleibol e os jogos 
realizavam-se em Lisboa. No Colégio 
de S. Luís jogavam-se os campeonatos 
da Mocidade Portuguesa e foi aí que 
fomos conquistando títulos de cam-
peões, por regiões e acabámos por 
chegar à final de Lisboa. Jogávamos vo-
leibol no recreio do Colégio de S. Luís", 
recordou, também, José Pinto Correia, 
os tempos em que praticava a moda-
lidade no estabelecimento de ensino 
que o seu pai dirigia. Mas, também 
havia jogos na praia. "A Praia Azul foi 
a primeira praia devidamente organi-
zada em Espinho. Nessa altura fazia-se 
lá um torneio de voleibol e que tinha 
como intuito fomentar a praia e a vila 

de Espinho. Só podiam jogar neste tor-
neio, se a memória não me falha, dois 
ou três jogadores filiados em clubes e 
os restantes jogadores tinham de ser 
repescados na própria praia. O Válter 
Brandão, o Valdemar Brandão e o 
Mário Valente eram dois desses joga-
dores filiados em clubes que jogavam 
estes torneios na Praia Azul", contou 
Pinto Correia.

Apesar de o voleibol ter tido 
origem no Colégio de S. Luís, sendo 
projetado para a Associação Acadé-
mica de Espinho, foi no Sporting Clube 
de Espinho que acabou por ter uma 
dimensão extraordinária. O Espinho 
sagra-se campeão nacional em 1957, 
arredando, de vez, o Instituto Superior 
Técnico que vinha vencendo há vários 
anos consecutivos a prova, interrom-
pido, apenas, pelo Sporting CP.

"Higino Pires foi, de facto, um 
grande dinamizador dos dois clubes 
de Espinho, a Académica e o Sporting 
Clube de Espinho”, reconhece Carlos 
Padrão, que também marcou a génese 

do voleibol espinhense, nomeada-
mente ao serviço dos tigres, como 
atleta e, mais tarde, como treinador. 
“O Higino era uma pessoa com uma 
formação social e cultural muito boa 
e quis trazer a esta modalidade um 
registo organizativo. O voleibol me-
receu que ele constituísse a AVP com 
a Associação Académica de Espinho 
à cabeça”, trouxe à memória Carlos 
Padrão, acrescentando que “passados 
alguns dias, ele lembrou-se que fal-
tava, junto desses clubes fundadores, 
o Sporting Clube de Espinho e acabou 
por o incluir posteriormente. E esses 
clubes que formaram a AVP no início 
não tinham participação em quaisquer 
campeonatos”.

Carlos Padrão lembra-se muito 
bem do ano de 1953, em que se realizou 
“o primeiro campeonato de juniores, 
com jovens de 16 anos que até tinham 
de ter o exame médico em dia". 

Espinho já tinha um entusiasmo 
extraordinário por esta modalidade 
porque os nossos conterrâneos já jo-

gavam voleibol nos campeonatos 
da Mocidade Portuguesa, através do 
Colégio de S. Luís, desde os infantes, 
passando pelos vanguardistas até aos 
cadetes. Foi no Colégio de S. Luís que 
comecei a jogar voleibol. Eram jogos 
inter-regionais, com clubes escolares 
e outros não escolares. Foi esta com-
petição que despertou interesse nas 
pessoas de Espinho desse tempo”, re-
lembra Carlos Padrão. “Jogava-se vo-
leibol até na praia, com a realização de 
torneios populares”, acrescenta aquele 
antigo atleta dos tigres.

A primeira grande prova foi, 
efetivamente, em 1953, quando o SC 
Espinho entrou no campeonato de 
juniores. “O filho de Joaquim Moreira 
da Costa Júnior, disse-me que iríamos 
entrar num campeonato de voleibol de 
juniores. Pediu-me para aparecer no 
fim-de-semana para jogar. Juntamente 
com alguns jovens, formámos, assim, a 
equipa do SC Espinho”, contou Carlos 
Padrão. “Até fiquei muito admirado 
pelo facto de ter sido o Higino Pires a 
criar a AVP e de não ter levado a Aca-
démica de Espinho a participar nesse 
campeonato! O SC Espinho ganhou os 
campeonatos de juniores de voleibol 
nesse ano e nos anos seguintes – 1954 
a 1956”.

Carlos Padrão jogou no escalão 
júnior até aos 17 anos de idade porque 
só fazia anos em outubro. “E nesse 
ano, em que tinha 17 anos, ganhámos o 
campeonato à Académica de Espinho, 
por 3-2! Eles até tinham um conjunto 
melhor do que o nosso, mas nós tí-
nhamos dois ou três que desequili-
bravam”, admitiu.

Nesse tempo não havia escola de 
voleibol com jovens, como há atual-
mente nos clubes. “Éramos jovens e 
Espinho era uma terra muito procu-
rada por toda a juventude da zona 
Norte e Centro do país. Treinávamos 
no ringue de patinagem e era uma 
enchente só para nos ver. Esta modali-
dade era, também, uma novidade para 
muita gente”, dá nota Carlos Padrão. 
Por outro lado, “montávamos uma 
rede num largo que havia no recreio 

O voleibol em Espinho nasceu no Colégio de S. Luís e os jovens, de então, praticavam-no 
em campeonatos regionais organizados pela Mocidade Portuguesa. O espaço do recreio 
desportivo, daquela que foi a unidade de ensino privada de eleição nos anos 40 do século 
passado, servia para a prática do voleibol. Figuras da cidade e grandes desportistas, como 
Carlos Padrão e José Salvador, recriavam-se durante os tempos livres, com uma bola de 
voleibol e com uma rede. Era um desporto ímpar, sobretudo porque não havia o contacto 
físico entre os adversários e exigia um campo de pequenas dimensões para a sua prática. E 
isto terá sido o arranque desta modalidade que veio a ser (e ainda o é) um dos desportos mais 
praticados no concelho de Espinho.

Do Colégio de S. Luís e da 
Mocidade Portuguesa aos 
consecutivos títulos dos tigres

Reportagem 
Origens do Voleibol em Espinho

 Vitória do 
SC Espinho 
frente ao 
Instituto 
Superior 
Técnico em 
1957, no ringue 
da esplanada
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do Colégio de S. Luís e passávamos os 
intervalos a jogar voleibol. Era feito 
isto todos os dias durante a época das 
aulas”, explica o antigo jogador de vo-
leibol acrescentando que, deste modo 
“conseguiram formar-se grandes joga-
dores. A equipa do SC Espinho tinha, 
por exemplo, Válter Brandão, que era 
um craque, também, no voleibol. Tinha 
imensa força e o remate dele era como 
um murro! Era ele e os seus irmãos, Val-
demar e Vladimiro, mas também o José 
Salvador, Carlos Sárria, Mário Sá, entre 
muitos outros, que formavam essa be-
líssima equipa”.

Segundo Carlos Padrão, “o pro-
fessor António Neves, do Colégio de 
S. Luís, foi o primeiro orientador da 
equipa do SC Espinho. Quando nos 
inscreveram no clube, apenas fazíamos 
um treino ao sábado, num campo 
térreo onde havia dois postes de bas-
quetebol”, lembra Carlos Padrão as 
dificuldades.

Para aquele antigo jogador dos 
tigres, que chegou a vestir a camisola 
da Seleção Nacional, “o professor Luís 
Falcão, que era treinador no Centro 
Universitário no Porto, veio treinar-
-nos a Espinho e foi, realmente, uma 
mais-valia. Mas também foi aqui trei-
nador o professor Noronha Feio e a sua 
mulher, Tanagra Noronha Feio que foi 
nossa atleta no SC Espinho”.

De acordo com Carlos Padrão. “o 
voleibol feminino no SC Espinho surgiu 
em 1957, impulsionado pelo grande en-
tusiasmo de o clube ter conquistado 
o seu primeiro título de campeão na-
cional de seniores, no masculino. Foi aí 
que o voleibol teve um impacto muito 
grande, não só por aqui, mas também a 
nível nacional”.

Foi com este impulso, do femi-
nino e com os títulos alcançados que 
o SC Espinho começou a ter equipas 
de infantis e de outros escalões de 
formação de voleibol. “Como se sabe, 

onde houvesse meninas, lá estavam os 
rapazes e isso impulsionou muito as 
escolas de voleibol em Espinho”, disse 
Carlos Padrão.

“Nessa altura os jogadores não 
ganhavam dinheiro e eram amadores. 
Nós vivíamos, intensamente, esta mo-
dalidade e até costumo dizer que até 
casei no voleibol. Ao longo dos anos, o 
SC Espinho cresceu e foi conquistando 
títulos e até foi à Taça dos Clubes Cam-
peões Europeus de voleibol”, concluiu.

“O VOLEIBOL NÃO PASSAVA DE 
UMA BRINCADEIRA PARA OS 

JOVENS”

José Salvador tem atualmente 86 anos. 
Nasceu em Espinho e foi um dos me-
lhores jogadores dos anos 50 e 60 da 
equipa do SC Espinho e, também, do 
FC Porto.

“Era uma criança quando co-
mecei a ver clubes a jogarem voleibol. 
Recordo-me que veio a Espinho um 
clube dos Açores e que tinha uma be-
líssima equipa. Deveria ter uns 10 anos 
de idade e foi no pós-guerra”, recorda 
José Salvador.

Segundo este antigo atleta “foi 
o professor António Neves que im-
plantou a modalidade no Colégio de 
S. Luís, nos campeonatos da Mocidade 
Portuguesa. O voleibol adaptava-se 
muito bem aos pequenos campos que 
existiam naquele colégio. Era ali que 
jogávamos. Foi aí que encontrei joga-
dores que vieram a marcar o início da 
modalidade nesta terra”, lembra José 
Salvador, sempre a sorrir e cheio de 
boa-disposição.

José Salvador assegura que 
“nessa altura, o professor António 
Neves levou alguns dos melhores joga-

dores para o SC Espinho, juntando-se 
outros rapazes que apareciam por lá 
e que até tinham jeito para o voleibol. 
Jogávamos, também, no ringue de pa-
tinagem, que era na esplanada, onde 
veio a ser contruído, mais tarde, o edi-
fício do atual restaurante Aquário Ma-
risqueira (antigo Onda)”.

Para José Salvador, o SC Espinho 
“não tinha uma equipa muito organi-
zada porque, naquele tempo, o voleibol 
não passava de uma brincadeira para 
os jovens. Aos domingos de manhã, a 
malta lá se juntava para jogarmos uns 
contra os outros. Mais tarde passámos 
a jogar contra outras equipas do Norte, 
como o Gondomar, Leixões, Madalena, 
Académica de Espinho e, até, o FC 
Porto”.

Nesse tempo, segundo aquele 
antigo atleta, “o voleibol era uma mo-
dalidade muito praticada nos países de 
leste, que tinham equipas fantásticas. 
Em Portugal eram os colégios e a Mo-
cidade Portuguesa que promoviam o 
voleibol. Era um desporto muito fácil 
de equipar, ao contrário do futebol, 
hóquei em campo e do andebol de 11 
que eram praticados em campos de 
grandes dimensões. Por outro lado, 
era um desporto muito pacífico, pois 
os jogadores entendiam-se muito bem, 
uma vez que estavam separados pela 
rede e não havia o contacto físico. Isto 
era, também, muito bom para os pró-
prios colégios que faziam campeonatos 

TÍTULOS 
NACIONAIS 

1.ª DIVISÃO
MASCULINO

1956/1957 SC ESPINHO
1958/1959 SC ESPINHO
1960/1961 SC ESPINHO
1962/1963 SC ESPINHO
1964/1965 SC ESPINHO
1984/1985 SC ESPINHO
1986/1987 SC ESPINHO
1989/1990 AA ESPINHO
1994/1995 SC ESPINHO
1995/1996 SC ESPINHO
1996/1997 SC ESPINHO
1997/1998 SC ESPINHO
1998/1999 SC ESPINHO
1999/2000 SC ESPINHO
2005/2006 SC ESPINHO
2006/2007 SC ESPINHO
2008/2009 SC ESPINHO
2009/2010 SC ESPINHO
2011/2012 SC ESPINHO

TAÇA CEV
TOP TEAMS CUP

2000/2001 
SC ESPINHO CAMPEÃO
2001/2002 
SC ESPINHO VICE-CAMPEÃO

TAÇA DE PORTUGAL

1964/1965 SC ESPINHO
1980/1981 SC ESPINHO
1983/1984 SC ESPINHO
1984/1985 SC ESPINHO
1995/1996 SC ESPINHO
1996/1997 SC ESPINHO
1997/1998 SC ESPINHO
1998/1999 SC ESPINHO
1999/2000 SC ESPINHO
2000/2001 SC ESPINHO
2007/2008 SC ESPINHO
2016/2017 SC ESPINHO

SUPERTAÇA

1994/1995 SC ESPINHO
1996/1997 SC ESPINHO
1997/1998 SC ESPINHO 
1999/2000 SC ESPINHO
2016/2017 SC ESPINHO

OUTROS TÍTULOS

1988/1989 AA ESPINHO *
2017/2018 SC ESPINHO **

* 2.ª DIVISÃO
** 1.ª DIVISÃO QUANDO 
FALHOU A FASE ELITE

1.ª DIVISÃO FEMININO

1959/1960 SC ESPINHO
1960/1961 SC ESPINHO
1962/1963 SC ESPINHO
1963/1964 SC ESPINHO

2.ª DIVISÃO FEMININO

1978/79 SC ESPINHO
2002/03 SC ESPINHO

 A equipa que se sagrou campeã 
nacional em 1957 com Teixeira, 
Bouçon, Valdemar Bodas, Quinta, 
Alcobia, Andrade, Figueiredo, 
Moreira, Válter Brandão, Morado, 
Natário e Carlos Padrão

Treinávamos 
no ringue de 
patinagem e era 
uma enchente 
só para ver os 
nossos treinos. 
Esta modalidade 
era, também, uma 
novidade para 
muita gente”
Carlos Padrão
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entre si”, dá conta José Salvador.
“Recordo-me que nos países de 

leste esta modalidade até era obriga-
tória. Os atletas tinham uma prepa-
ração fantástica, onde se sobrepunha 
a parte física individual dos jogadores. 
Eram atletas enormes, com mais de 
1,90 metros de altura! Eu tinha, apenas, 
1,87 metros e já era muito alto para ser 
um jogador português”, conta aquele 
antigo jogador.

Foi, de facto, nos anos 50 que o 
voleibol teve o grande impulso, sobre-

tudo quando o SC Espinho foi cam-
peão nacional pela primeira vez. José 
Salvador não tem esse título porque 
em 1957 alinhou pelo FC Porto contra o 
SC Espinho. “Joguei naquele clube até 
1960 porque fui trabalhar para o Porto. 
Mas lembro-me que em Espinho não 
havia treinos e era tudo muito desor-
ganizado. Quando a época começava 
chamavam os jogadores para jogarem 
aos domingos para os jogos”.

Segundo José Salvador o voleibol 
cresceu, também, porque “começaram 

a vir para o Norte, professores do Insti-
tuto Nacional de Educação Física [atual 
Faculdade de Motricidade Humana] e 
isto veio trazer outra dinâmica ao vo-
leibol nesta região. Apareceram por cá 
grandes treinadores como os profes-
sores Noronha Feio e Luís Falcão e, de 
vez em quando, chegou a vir a Espinho 
o professor Manuel Puga. Perdia-me a 
ouvir o professor Noronha Feio, pois 
enchia de interesse a rapaziada”.

José Salvador não esconde as 
saudades que tinha desse tempo, 
sobretudo pelas amizades que nas-
ceram através do voleibol. “Todos os 
jogadores se conheciam e dávamo-nos 
muito bem. Entretanto, alguns foram 
abandonando o SC Espinho por causa 
da guerra em África. No regresso, em-
pregavam-se nos bancos e passavam a 
jogar nos campeonatos dos bancários. 

P
U

B

Em Espinho, na altura, 
mesmo assim, já havia 
muita rivalidade 
entre o SC Espinho e a 
Académica de Espinho. 
Até fomos lá buscar 
jogadores muito bons, 
entre os quais o Gabriel 
Gil, um levantador 
extraordinário. O 
Amadeu Andrade 
também era um 
jogador muito bom e 
esteve quase para ir 
para a Académica"
José Salvador

Começámos a ficar sem jogadores”.
“Recordo-me que estava numa 

equipa com o Carlos Padrão, Mário Sá 
e com o Natário. Era fantástica essa 
equipa. Mas mais tarde todos tiveram 
problemas na coluna e começaram a 
abandonar. O Carlos Padrão até deu 
um belíssimo técnico e fez uma car-
reira bonita”, relembrou.

Para José Salvador “de 1957 em 
diante, o SC Espinho foi quase sempre 
a melhor equipa, até 1967”. 

No entanto, “em Espinho, na 
altura, mesmo assim, já havia muita ri-
validade entre o SC Espinho e a Acadé-
mica de Espinho. Até fomos lá buscar 
jogadores muito bons, entre os quais o 
Gabriel Gil, um levantador extraordi-
nário. O Amadeu Andrade também era 
um jogador muito bom e esteve quase 
para ir para a Académica! O SC Es-
pinho já tinha sido campeão e, por isso, 
já tinha estatuto no voleibol”, explicou.

Os tempos eram muito diferentes 
dos de hoje. Não foi o seu caso, até 
porque dedicou-se sempre ao voleibol, 
não obstante uma ligeiríssima pas-
sagem pelo basquetebol da Académica 
de Espinho, “por ser bastante alto”. 
Mas a maioria dos jogadores de vo-
leibol praticavam outras modalidades. 
“Havia alguns jogadores que tinham 
muita habilidade para o desporto, para 
qualquer modalidade. Só não jogavam 
às cartas! Queriam desporto com es-
pectadores e gostavam de mostrar as 
suas qualidades e as suas habilidades. 
Refiro-me aos irmãos Válter, Vladimiro 
e Valdemar Brandão”.

A preparação para a época oficial 
começava no verão, na Praia Azul. “Co-
meçávamos os treinos sozinhos, ainda 
sem treinador. Era um dos jogadores 
que assumia o comando e fazíamos 
aquilo que tínhamos aprendido com os 
treinadores. Fazíamos equipas de dois 
contra dois e de quatro contra quatro”.

Os jogos tinham pouco público 
enquanto se jogava o campeonato 
regional, “mas quando íamos jogar o 
nacional, que era sempre disputado 
no verão, tínhamos muitas pessoas a 
assistir e a apoiar. Primeiro esse cam-
peonato era disputado num fim de 
semana, mas mais tarde passou a ser 
realizado durante mais tempo”, contou 
José Salvador.

De acordo com este antigo atleta, 
“desde 1959 em diante, só um campeo-
nato é que foi ganho em Lisboa. Todos 
os restantes vencemo-los no Norte. Os 
nossos adversários, em Lisboa, já se 
preparavam em ginásio, sobretudo o 
Instituto Superior Técnico que tinha 
o espaço da Universidade com belís-
simas instalações. Mas em Espinho, a 
ventania jogava sempre a nosso favor”, 
disse, com humor, o antigo atleta.

“Em 1957 o Instituto Superior 
Técnico, que tinha uma grande equipa, 
perdeu em Espinho o campeonato. 
Foi o SC Espinho que conseguiu ter-
minar com o domínio desse clube nos 
campeonatos. Eles até se admiravam 
como nós conseguíamos ganhar sem 
ter campos e espaços para treinos!”, 

contou, ainda José Salvador. E explicou:
“O Válter Brandão era um ver-

dadeiro guerreiro. Ele não gostava de 
perder e exigia que todos os outros 
dessem o máximo. Ele era o primeiro 
a arranhar-se todo só para vencer. Era 
um ‘Ronaldo’ da época. Se não ganhasse 
ficava doente. Foi capaz de transmitir à 
nossa equipa uma fantástica vontade 
de vencer. O voleibol cresceu, precisa-
mente, com este espírito”.

José Salvador jogou até aos 37 
anos de idade e não prolongou a sua 
carreira porque contraiu uma fratura 
num dos pés. “O médico, na altura, 
disse-me para curar bem a lesão após 
a operação. Não respeitei, fui treinar e 
como não havia jogadores, fui jogar…”, 
admitiu, com alguma mágoa o antigo 
voleibolista. ○

 Equipa 
feminina do 
SC Espinho 
campeã nacional 
nos anos 60 

 Os tigres 
campeões em 
1963 
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O SC Espinho “não 
tinha uma equipa 
muito organizada 
porque, naquele tempo, 
o voleibol não passava 
de uma brincadeira 
para os jovens. Aos 
domingos de manhã, 
a malta lá se juntava 
para jogarmos uns 
contra os outros"
José Salvador

Montávamos uma 
rede num largo que 
havia no recreio do 
Colégio de S. Luís 
e passávamos os 
intervalos a jogar 
voleibol. Era feito isto 
todos os dias durante 
a época das aulas, ao 
longo do ano”
Carlos Padrão

18 TÍTULOS 1.ª DIVISÃO
12 TAÇAS DE PORTUGAL
5 SUPERTAÇAS
4 TÍTULOS FEMININO 1.ª DIVISÃO
2 TÍTULOS FEMININO 2.ª DIVISÃO

SC ESPINHO

1 TÍTULO 1.ª DIVISÃO
1 TÍTULO 2.ª DIVISÃO

AA ESPINHO
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MERCEDES BENZ 
C 350 E

2017  |  59.800 KM    

AUDI A6 AVANT 2.0
TDI S-TRONIC 

2016  |  140.000 KM

PORSCHE 911 
CARRERA

1999 |  99.000 KM 

MERCEDES BENZ CLS 
250 D SHOOTING BRAKE

2016  |  150.000 KM 

BMW 740E 
iPERFORMANCE
2016 |  125.000 KM

BMW 525 D PACK M

2018  |  85.000 KM

Zona Industrial de Silvalde, Rua 20, nº476
4500-182 Silvalde - Espinho, Aveiro

40.994340, -8.640275
TELEMÓVEL
911 839 055

EMAIL
geral@espinhoauto.pt

MORADA GPS

Siga-nos nas redes sociais facebook instagram

mais viaturas em stock

www.espinhoauto.pt
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CAROLINA FIGUEIREDO 

É verdade que podia ter sido ginasta?
Eu acho que não. Mas acho que a car-
reira de ginasta me permitiu andar 
uns anos à frente quando comecei a 
jogar hóquei, quer pela flexibilidade, 
quer pela condição física que me ha-
bilitou muito mais para eu fazer uma 
boa carreira. A ginástica deu-me bases 
para fazer uma boa carreira. Na altura 
só havia dois estrados no país para 
fazer movimentos livres: um estava em 
Lisboa e outro foi a Associação Acadé-

mica de Espinho (AAE) que o comprou, 
em segunda mão, e isso dava boas con-
dições aos seus atletas. A Académica 
estava um bocadinho mais à frente. E 
essa prática da ginástica numa fase de 
iniciação, embora tenha praticado os 
aparelhos todos, deu-me uma condição 
diferente. Lembro-me de que, quando 
cheguei ao FC Porto com 17 anos, tinha 
colegas de equipa que não sabiam dar 
uma cambalhota e isto hoje é ridículo. 
Então acho que a ginástica me ajudou 
nos movimentos de patins, na forma 
como caía, muitas vezes rematava já 

um bocadinho sem ângulo e foi a gi-
nástica que me permitiu isso. 
Mas foi o hóquei em patins que 
acabou por o conquistar?
Sim. Lembro-me de ter patinado no 
rinque antigo, onde agora está o restau-
rante Aquário. Recordo-me até de ver 
alguns jogos de hóquei da Académica 
de Espinho ao ar livre. E recordo-me 
perfeitamente de o pavilhão começar a 
ser construído, ainda sem tabelas e só 
com o piso, mas eu e a Vanda, filha do 
Vladimiro Brandão, já andávamos ali a 
patinar. Devemos ter sido os primeiros 
a patinar naquele piso. E depois foi 
uma paixão. Recordo-me que nós trei-
návamos só ao sábado e, quando come-
çava a chegar ao final da tarde, eu já 
só pensava no sábado a seguir. Parecia 
que o tempo passava muito devagar.
O que o cativou na modalidade?
Foi uma paixão desde o início. E no 
início até só patinávamos, porque só 
nos começavam a dar o stick por volta 
dos oito, nove anos, quando viam que 
já patinávamos em condições. Depois 
começámos a entrar nos campeonatos, 
aos 10 anos, e o primeiro ano foi terrível. 
Nós fizemos cinco jogos e só ganhámos 
um, por causa da parte física, uma vez 
que jogávamos contra jogadores mais 
velhos, nós com 10 e eles com 13. No-
tava-se um pouco a diferença. Mas re-
cordo-me da primeira vitória que tive, 
que foi contra o Infante de Sagres e 
ganhámos por 5-0. No entanto, foi tudo 
uma aventura e depois começámos a 
treinar mais vezes e a haver um certo 
entusiasmo e um vício. Mas o hóquei 
foi viciante para mim desde o início.
Quando é que percebeu que o hóquei 
teria um papel mais importante na 
sua vida e deixaria de ser um hobby?
Eu acho que começou logo. Inclusive, 
quando uns anos mais tarde fui jogar 
para Itália, pensava: “Como é que é pos-
sível pagarem-me para eu fazer aquilo 
que mais gosto de fazer?”. E foi com 
este espírito que eu sempre encarei 
o hóquei. Sempre foi uma paixão e 
nunca considerei nem um hobby, nem 
um trabalho, era o que fazia parte de 
mim. 
E lembra-se de quem eram os 
seus ídolos, quando se iniciou na 
modalidade?
Claro! Era o Livramento. Em termos 
nacionais ele era uma referência. O 
Vladimiro Brandão era a minha refe-
rência também, porque foi o meu pri-
meiro treinador e foi um excelente jo-
gador. Também tinha um ídolo que era 
o Cristiano e ainda hoje somos amigos. 
Ele jogava no FC porto e na seleção 
nacional e chegámos a ser colegas de 
equipa. Foi muito giro, porque fui cam-
peão do mundo com ele.
O Vladimiro Brandão foi uma figura 
importante na sua aprendizagem e 
evolução?
Muito e vai estar sempre presente. O 
Vladimiro Brandão foi o homem que 
mais me marcou no hóquei em patins. 
Nós somos muito marcados pela parte 
inicial do nosso percurso, quer pelas 
correções, quer pelos incentivos, essas 
pessoas são as nossas referências. E o 
Vladimiro em especial, porque o vim a 
encontrar mais tarde e foi com ele que 
ganhei o meu primeiro campeonato 
nacional enquanto sénior. Comecei nas 
escolas dele e depois, mais tarde, vim a 
ser campeão pelo FC Porto com ele a 
treinador. E, para além disso, a amizade 
que eu tinha com ele, claro.
A personalidade forte dele também 
o ajudou nos treinos e a moldar o seu 
estilo de jogo?
Nós pegávamo-nos algumas vezes, 
não é? [risos] Recordo-me de um jogo 
no qual até me estava a sentir muitís-
simo bem, mas só porque não passei 

a bola, ele tirou-me. Até deu ali uma 
polémica, com o meu pai metido pelo 
meio, porque eu estava zangado por ele 
me ter tirado. E lembro-me também de 
uma vez em que me armei em jogador 
e andava a jogar só com uma mão, até 
que ele se lembrou de me amarrar a 
outra mão ao stick. Como é evidente, 
a amplitude para apanhar uma bola é 
completamente diferente se tivermos 
os dois braços presos e eu ali com os 
dois braços colados. Na altura essa li-
mitação não me fez chorar, mas fez-me 
ficar muito incomodado. Mas, mais 
tarde, apercebi-me de que aquilo era 
apenas para corrigir alguns aspetos de 
jogo. Eram aquelas coisas dele. 
Do que mais recorda no seu percurso 
inicial na Académica de Espinho?
Nós fomos campeões de infantis e ini-
ciados e depois havia o escalão de ju-
venis. Estávamos todos com 15 anos, 
a fazer 16, e saltámos um escalão para 
os juniores, porque a competição no 
nosso escalão não era nada de especial. 
Ganhávamos com alguma facilidade. 
Havia o receio de acontecer o que nos 
aconteceu no início devido à condição 
física, mas fomos quase à experiência 
ver o que é que um grupo de miúdos 
fazia no campeonato de juniores. E logo 
no início percebemos que estávamos 
aptos para jogar. Jogámos contra os 
vice-campeões nacionais e ganhámos 
11-3 nas Antas. Fomos fazendo o nosso 
campeonato, fomos campeões regio-
nais e depois fomos ao campeonato na-
cional com sucesso. Fomos ao Benfica 
empatar 2-2, perdemos um jogo com o 
Oeiras, ganhámos os dois jogos ao In-
fante de Sagres, recebemos o Oeiras e 
ganhámos e depois tivemos o último 
jogo com o Benfica. Se ganhássemos, 
éramos campeões nacionais, o que na 
altura para o hóquei era raro, porque 
só havia três títulos de campeão de 
juniores no Norte: um do Infante, um 
do Porto e um do Boavista, o que é 
uma coisa estranhíssima. Não havia 
nenhum título sénior. E recordo-me 
que, com o pavilhão cheio, estivemos 
a perder 3-0, na segunda parte já ia em 
5-1, mas demos a volta e ganhámos 6-5. 
Havia mais gente fora do pavilhão do 
que dentro para tentar ver o jogo. 
Depois rumou ao FC Porto e aos 17 
anos já se tinha estreado com a cami-
sola azul e branca na equipa principal. 
No ano seguinte continuámos a fazer 
o nacional de juniores e perdemos na 
final, nos penaltis, contra o Campo 
de Ourique, em Coimbra. E, no ano a 
seguir, eu tinha uma subida a sénior, 
mas aconteceu que, nesse ano, muitos 
dos jogadores da AAE foram embora e 
ficámos com uma equipa um bocado 
desfalcada. Naquele momento enten-
deu-se que eu devia dar o salto e passar 
para o FC Porto. Havia na altura uma 
polémica muito grande de a AAE per-
tencer à Associação de Aveiro ou do 
Porto, o que também levou a precipitar 
a minha saída. Fui com 17 anos para a 
equipa principal, pela mão do Ilídio 
Pinto, que já me queria levar para lá 
nas camadas jovens, mas eu estudava 
em Espinho e tinha os meus amigos na 
Académica, por isso, nunca pensei em 
sair de lá naquela altura. 
A passagem pelo FC Porto foi inter-
rompida quando recebeu o convite do 
Novara. Foi contrariado para Itália?
Não fui, por acaso não fui. Desde os 
meus 17 anos, desde que eu comecei a 
ir para os europeus de juniores, que os 
italianos tinham vontade de me con-
tratar. Como no meu curso tinha um 
tronco comum que era medicina, e só 
a partir daí é que já era mais especí-
fico em medicina dentária, eu pensei: 
“Ou aproveito e faço agora uma expe-
riência lá fora, ou então nunca mais”. 

E na altura o melhor campeonato do 
mundo era em Itália, era onde estavam 
os melhores jogadores. Recordo-me 
que foi num Europeu em que eu fui o 
melhor marcador, quando fomos cam-
peões em Espanha, o que já não acon-
tecia para aí há 20 e tal anos, que pensei 
“É agora ou não é!”. E quem me fez o 
contrato foi o António Livramento, que 
era o meu treinador na altura. Foi ele 
que me disse que eram valores inacre-
ditáveis, e eu juntei o útil ao agradável. 
Mas foi uma experiência curta, porque 
quando fui para lá, já tinha contrato 
assinado com o FC Porto para voltar na 
época seguinte. 
A vontade de estar perto de casa e 
dos seus foi o que o fez recusar outro 
ano em Itália com uma proposta bem 
atrativa?
Eu já tinha tudo feito para voltar. Lem-
bro-me do último jogo que foi uma 
final da Liga dos Campeões, em Es-
panha e que perdemos. Foi um jogo de 
má memória, não pelo resultado, mas 
pelo que aconteceu na parte final. E 
recordo-me do presidente do Novara, 
no final, me ter posto um cheque em 
branco à minha frente para eu assinar 
e escrever a quantia que quisesse. Eu 
na altura estava com um amigo meu 
e ficámos os dois a olhar um para o 
outro, mas a decisão já estava tomada. 
Ainda hoje tenho excelentes relações, 
não com o presidente, porque, en-
tretanto, faleceu, mas com o diretor 
desportivo e com ex-internacionais 
italianos. A minha passagem, apesar 
de ter sido curta, foi uma passagem 
que me marcou a mim e, pelos vistos, 
também marcou os meus amigos. 

Regressou a Portugal e regressou ao 
FC Porto para mais um grande pe-
ríodo áureo. 
Antes de eu ir para o Novara, tínhamos 
ganho cinco campeonatos seguidos. O 
FC Porto nunca tinha sido campeão 
nacional, fomos durante cinco anos, 
eu vou para Itália e sou campeão lá, 
e depois volto para sermos mais três 
vezes campeões. Entretanto casei e a 
vida estava muito mais cimentada em 
Espinho e o FC Porto era a minha se-
gunda casa, por isso, foi um regresso 
natural.
Para além destes clubes, integrou 
inúmeras vezes as seleções nacio-
nais. Recorda-se da sua primeira 
experiência?
Perfeitamente! Tinha 16 anos e fui in-
ternacional sénior primeiro do que 
júnior. Lembro-me que recebi a convo-
catória em casa e julguei que era uma 
brincadeira, ainda por cima porque era 
para o Torneio Oliveiras d’Arriba, que 
era um torneio famoso em Espanha. 
Até liguei a várias pessoas para saber 
se aquilo era verdade ou não. Pelos 
vistos era e lá fui eu numa aventura 
e isso mexeu um bocadinho comigo e 
com a minha vida. Fui com o Cristiano, 
com o Ramalhete, o Coelho, Fernando 
Gomes da Costa, era uma equipa en-

Vítor Hugo Barbosa Carvalho da Silva, ou só 
Vítor Hugo. É o suficiente para os espinhenses e 
os amantes do hóquei em patins reconhecerem 
aquele que foi um dos melhores jogadores da 
história da modalidade e relembrarem fintas, 
jogos, golos e títulos. 
Com vários campeonatos nacionais, europeus e 
mundiais conquistados e até uma presença nos 
Jogos Olímpicos, o espinhense, atualmente com 
58 anos, tornou-se uma das grandes referências 
do hóquei em patins nacional e internacional, 
com 500 golos marcados quando ainda integrava 
o escalão de iniciados. 
Em semana de aniversário, a Defesa de Espinho 
sentou-se à conversa com aquele a quem 
muitos chamam de “o monstro do hóquei”, para 
relembrar uma carreira prestigiada e os grandes 
impulsionadores do seu sucesso.

“Deixei o hóquei 
com a sensação 
de dever 
cumprido”

©
 D

R

Entrevista 
Vítor Hugo

O hóquei sempre foi 
uma paixão e nunca 
considerei nem um 
hobby, nem um 
trabalho, era o que 
fazia parte de mim”
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 O hoquista foi o 
porta bandeira no 
campeonato do mundo 
de 1991, realizado no 
Pavilhão Rosa Mota

graçada. Recordo-me que foi logo a 
seguir ao campeonato da Argentina, 
quando o Livramento se despediu. 
Nesse torneio eu joguei com a camisola 
do Livramento, por isso, o número 4 na 
minha camisola veio daí.
Existia uma responsabilidade dife-
rente e um peso acrescido quando 
vestia a camisola da seleção?
Era um orgulho enorme, mas eu não 
tinha a noção ao início. Só comecei a 
sentir a responsabilidade quando me 
puseram a braçadeira de capitão. Aí eu 
achei que as coisas eram muito mais 
sérias. Ao início, claro que sim, era um 
orgulho, ainda por cima sendo eu tão 
novo, mas no primeiro e segundo ano, 
achei aquilo um percurso natural. Só 
mais tarde me apercebi que era algo 
fora do comum.
Há algum título conquistado pela se-
leção que tenha tido um significado 
especial para si?
O campeonato da Europa de Oviedo, em 
1987. Primeiro, porque tínhamos sido 
campeões do mundo em 1982 e depois 
passámos um período de muitos anos 
em que não ganhámos nada, tirando 
os Jogos Mundiais na Califórnia. Mas, 
na altura, os títulos eram muito dis-
putados e qualquer um podia vencer. 
Entre 1982 e 1992, Portugal ganha dois 
Campeonatos do Mundo e dois Eu-
ropeus, Espanha ganha um Mundial 
e dois Europeus, a Itália ganha dois 
Mundiais e um Europeu, e a Argentina 
ganha um Mundial em Novara. Por-
tanto nós íamos para um campeonato e 
não sabíamos bem o que ia acontecer. E 
esse título veio meter-nos nesse grupo 
e nessas incertezas, ainda por cima em 
Espanha. E eu fui o melhor marcador e 
marquei contra a Espanha.
Fomos campeões do mundo em 2003 e 
já não o conseguíamos desde 1993. Eu 
despedi-me em 92 e já não joguei nesse 
último mundial, mas estava lá toda a 
geração que jogou comigo. Mas para 
ver a importância desse título de 2003, 
só em 2019 é que voltámos a ser cam-
peões do mundo. Em termos de títulos, 
esse de 2003 é o mais representativo de 
todos, porque estávamos a fazer inter-
valos muito grandes para uma moda-
lidade como o hóquei que é a que deu 
mais títulos a Portugal.
Ser o capitão nos Jogos Olímpicos 
também foi um marco importante na 
sua carreira? 
Foi uma responsabilidade grande, 
apesar de ter sido uma desilusão. E 
não falo em termos desportivos, falo 

em termos da organização do evento. A 
sensação que eu tive foi que, embora o 
hóquei fosse como modalidade de de-
monstração, quem apareceu foi gente 
do hóquei. Não houve a preocupação 
de divulgar a modalidade e esse foi o 
grande falhanço dos Jogos Olímpicos. 
Podíamos mostrar o que era o hóquei, 
mas até nos colocaram a jogar em 
Réus, que não era em Barcelona, só as 
meias finais e a final é que foram em 
Barcelona. 
Sentimos que o hóquei era um “pe-
netra”. Para o objetivo que era conso-
lidar e dar visibilidade, faltou o essen-
cial que era promover a modalidade e 
isso não foi feito. Desde 1992 até agora, 
Comités Olímpicos que apoiavam o 
hóquei deixaram de o fazer. Ainda es-
tamos a pagar um bocadinho a fatura 
do que aconteceu em 92.
Marcou 195 golos em 122 jogos pela se-
leção. É um resumo de um bom legado 
a servir Portugal?
Até me dizer, não tinha noção de que 
tinha marcado esses golos todos. As 
contabilidades quem as fazia era a 
minha mãe que tinha essas coisas 
todas guardadas. Mas, dentro da linha 
do que é o hóquei em patins, acho que 
fiz a minha parte. Eu deixei o hóquei 
com a sensação de dever cumprido e 
isso para mim é fundamental. Como 
jogador e como treinador. 
Depois dos Jogos Olímpicos, anun-
ciou que iria pendurar os patins. No 
entanto, mais tarde voltou e só ter-

minou definitivamente o percurso de 
jogador ao serviço da AAE. Achou que 
tinha de se despedir dos rinques no 
clube onde tudo começou?
Eu pendurei os patins em termos de 
alta competição. Evidentemente que 
quando o Vladimiro Brandão me entra 
pela porta do meu consultório e pede 
que eu vá ajudar a Académica que 
estava na III Divisão e a atravessar um 
período muito difícil desportiva e eco-
nomicamente, eu aceitei. Quando con-
frontado com o facto de a Académica 
não ter dinheiro, disse-lhe que nunca 
pediria o que quer que fosse para jogar 
na AAE. Mas foi complicado, porque eu 
já estava parado há uns anos e voltar a 
jogar depois não é fácil. Mas a coisa até 
correu bem e fomos campeões nacio-
nais da III Divisão. Subiram à II, mas 
eu já não joguei nesse ano. Passados 
uns anos voltaram a pedir-me: “Era 
giro subirmos de divisão”, e eu lá fui e 
falhámos o título da II Divisão com o 
Sporting, mas subimos de divisão. 
A sua passagem de jogador a trei-
nador foi algo natural?
Isto foi assim, quando eu deixei o FC 
Porto, houve ali uns anos em que eles 
não ganharam nada, apesar de ter tido 
sempre bons jogadores e boas equipas. 
Na altura, o Ilídio Pinto era o diretor e 
com o Cristiano Pereira e o Vale que es-
tavam à frente da equipa, queriam or-
ganizar aquilo para voltarem a tentar 
ganhar, acabando por se demitirem. 
E aí, mais uma vez, eu não consegui 

dizer que não e acabei por tomar conta 
desse processo. Mas foi inicialmente 
como coordenador e depois acabei 
por ficar com a equipa na parte final 
e ganhámos a Taça de Portugal, uma 
Supertaça e uma competição euro-
peia, que na altura era a Taça CERS. 
Por causa da minha vida profissional, 
disse que não poderia continuar a 
treinar e que seria o Vítor Bruno, mas 
fui eu a organizar a equipa e a decidir 
que jogadores iriam buscar. Mais tarde, 
acabei por voltar, porque o Vítor Bruno 
pediu a demissão e depois fui afastado 
de uma forma inacreditável num pro-
cesso disciplinar no qual me vieram 
a dar razão. Eu assumi o comando da 
equipa, para prejuízo da minha vida 
profissional, nós fizemos uma primeira 
e segunda volta com dois empates, um 
na Luz e um em Barcelos e, no último 
jogo aqui, levaram a minha licença de 
treinador. Eu tinha sido avisado de 
que me iam tentar afastar e afastaram 
de facto. Eu disse que sem licença não 
fazia sentido eu fazer o play-off e pedi 
a demissão. O FC Porto não veio a 
ganhar esse campeonato e fiquei com 
mágoa, porque nós estávamos na final 
da Liga dos Campeões mesmo sem o 
Filipe Santos, depois daquele incidente 
que houve na Luz, em que perdemos 
no prolongamento. Mais tarde eu vim 
a encontrar essa dupla de árbitros num 
camarote da Luz.
Foi também selecionador nacional e 
comandou a conquista do mundial de 
2003. 
Sim. Depois desse percurso no FC Porto, 
recebi uma chamada do Carlos Sena, 
que era um amigo meu pessoal e, na 
altura, presidente da federação, a per-
guntar se eu não me importava de ser 
selecionador nacional e fazia intenção 
que fosse eu, com o objetivo de ser 
campeão do mundo. Aceitei mesmo sa-
bendo que as coisas não iam ser fáceis 
e renovei também um pouco a seleção. 
Posso dizer que não fui nem a primeira 
nem a segunda opção, provavelmente 
fui a terceira ou quarta e, na época, 
assumia isso com alguma curiosidade, 
porque a primeira e a segunda não 
aceitaram talvez pela responsabilidade 
ser enorme e a probabilidade de ter 
sucesso era pequena. Eu brincava, di-
zendo que apesar de ter sido a terceira 
ou quarta opção, não queria dizer que 
tivesse sido a pior. Posso dizer que ter 
ido “resgatar” o Guilherme Silva foi o 
segredo para a conquista do Campeo-
nato do Mundo de 2003.

O peso e a responsabilidade que 
sentia na seleção enquanto jogador 
foram sentidos novamente enquanto 
selecionador?
Ai, sem dúvida! Aí foi quando eu senti 
a maior pressão da minha vida. Posso 
dizer que durante a competição toda 
não consegui dormir. Os jogadores 
iam-se deitar e eu vinha para o terraço 
contar as estrelas, ia para o quarto, 
tentava dormir, mas nada. Foram dez 
dias terríveis. Ainda por cima com 
a agravante de que a Federação cai 
nessa altura e eu acumulei os cargos 
de selecionador, treinador, massagista, 
médico… Mas soubemos dar a volta ao 
texto, porque a preparação naquela 
altura não era a melhor e havia o peso 
de nós não ganharmos há muitos anos. 
Lembro-me de que fizemos vários 
jogos de preparação com a Oliveirense 
e não ganhámos nenhum. Até tenho 
um episódio muito engraçado: nós 
fomos convidados a fazer um jogo e 
um dos que mais mal dizia da seleção 
era um jornalista de uma rádio. Ele 
veio perguntar-me quem ia jogar e eu 
disse-lhe: “O meu amigo como percebe 
tanto disto é que me vai dizer quem vai 
jogar”, ele disse e eu joguei assim. Per-
demos o jogo, fomos para a conferência 
de imprensa e eu disse: “Como vê, o 
meu amigo também não percebe nada 
disto”. A partir daí criou-se uma hostili-
dade grande, com o pavilhão constan-
temente a assobiar no primeiro jogo, 
onde estávamos a perder 3-0 e demos 
a volta a oito minutos do fim naquele 
ambiente e com a pressão do historial 
que vinha de trás. Soubemos usar o 
que estava a ser utilizado contra nós 
como motivação.
Apesar de tudo, o sucesso veio.
Veio, mas foi complicado. O que aparecia 
nos jornais era: “Portugal à beira de uma 
vergonha”. Na única conferência de im-
prensa a que fui, disse aos jornalistas 
que eles escreveram sobre tudo o que 
não aconteceu. Aquilo que aconteceu 
foi uma reviravolta fantástica, a oito 
minutos do fim, mas que isso era uma 
tomada de posição deles. A partir daí 
não fui a mais nenhuma conferência 
de imprensa e fui mauzinho porque os 
deixei muitas vezes à espera.
Durante o seu percurso na seleção, 
quer como jogador, quer como sele-
cionador, sofreu da maldição de Mon-
treux, que diz que quem ganha Mon-
treux, não ganha o Europeu?
Eu só fiz Montreux duas vezes, porque 
o torneio não era o primeiro plano, na 
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O Vladimiro Brandão 
foi o homem que 
me marcou mais no 
hóquei em patins”
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altura. Coincidência ou não, isso acon-
teceu comigo das duas vezes. Numa 
ganhámos Montreux e perdemos o Eu-
ropeu e noutra perdemos Montreux e 
ganhámos o Europeu. Mas acho que 
era variável.
Em 2005 terminou de vez o seu per-
curso na modalidade. Saiu de bem 
com o hóquei em patins? 
Eu saí com a sensação de dever cum-
prido, principalmente depois do 
Mundial de 2003. Mais tarde voltei a 
ser contactado para ser selecionador 
nacional, mas não aceitei, porque as 
pessoas que estavam na Federação 
não mereciam que eu fizesse mais 
um sacrifício da minha parte, pois foi 
extremamente injusto aquilo que eu 
passei. Uma coisa é o dever moral e 
sentir que a modalidade me deu tanto 
e eu tinha de retribuir ao hóquei e 
ao país e assim o fiz com toda a res-
ponsabilidade. Mas senti que não fui 

tratado corretamente para voltar a 
aceitar o convite. Além disso, selecio-
nador nacional era uma atividade não 
remunerada e eu tinha a minha vida 
profissional. 
Mas nunca consegui desligar-me do 
hóquei, até porque continuo a con-
viver com vários atletas e ex-atletas 
que até vêm cá à clínica e vamos fa-
lando sempre sobre a modalidade.
Sente que lhe faltou conquistar 
alguma coisa?
O título nacional da II Divisão. Fiquei 
danado. Acho que é uma mancha no 
meu percurso. E também tenho pena 
que a modalidade não tenha sido olím-
pica ao ponto de disputar as medalhas. 
Com toda a humildade, fora esse título 
da II Divisão, não tenho outro que não 
tenha ganho. Fui o melhor marcador 
do campeonato nacional várias vezes, 
melhor marcador do campeonato do 
mundo, melhor marcador do cam-

peonato europeu e marquei nos jogos 
todos, ganhei um campeonato em 
Itália, a Taça e a Supertaça, cá em Por-
tugal ganhei os títulos todos, fui cam-
peão europeu duas vezes, campeão do 
mundo, ganhámos a Taça das Taças 
duas vezes também, ganhei como trei-
nador uma Taça CERS, porque nunca 
participei numa enquanto jogador, fui 
campeão europeu de juniores, fui cam-
peão do mundo como selecionador 
nacional. Palavra de honra, estou a 
dizer isto e não é brincadeira, eu fiquei 
chateadíssimo, porque podíamos ter 
ganho esse título da II Divisão.
Durante todo o seu percurso, o hóquei 
em patins era uma das modalidades 
rainha em Portugal. Vivia-se o hóquei 
em patins de forma diferente da que 
se vive hoje?
Muito. É evidente que temos aqui uma 
vantagem agora que é a transmissão 
televisiva. Tenho pena que os meus 
jogos não tenham sido tão transmi-
tidos como são agora, até mais pelas 
minhas filhas que veem apenas alguns 
filmes e com pouca qualidade e tenho 
muita pena que não tenham essa per-
ceção. Mas para ter uma ideia, até os 
treinos da seleção eram relatados pelos 
jornalistas. Estamos a falar dos treinos, 
da equipa dos vermelhos contra a 
equipa dos verdes. Era assim que era a 
modalidade. Não deixa de ser uma mo-
dalidade acarinhada agora, mas que 
em termos internacionais as coisas 
baixaram muito O campeonato por-
tuguês como o melhor do mundo era 

uma coisa impensável. A equipa onde 
eu joguei, o Novara, era a equipa mais 
titulada do mundo e agora não existe.
O pior marco que podia ter acontecido 
ao hóquei foi a não divulgação nos 
Jogos Olímpicos.
Numa das muitas entrevistas que 
deu, disse que ligava a utopia a algo 
inimaginável e inatingível, mas que 
com fé e crença a utopia desaparecia. 
Foi com este pensamento que encarou 
toda a sua carreira? 
Eu marcava a minha carreira por obje-
tivos e tentava dar sempre o máximo. 
Mas isso é completamente verdade 
e é isso que eu penso. Nunca me vou 
dar por satisfeito e vou ser sempre 
exigente e sempre o fui. Hoje em 
dia, tenho a noção de que devia ser 
um chato, mas tentava sempre dar o 
máximo e muito menos nos treinos eu 
gostava de perder.
Ao longo de toda a carreira teve 
sempre um grande fã nas bancadas, 
o seu pai. Esse apoio era importante?
Ui, está aqui [apontou para o desenho 
dele que tem pendurado numa das pa-
redes do seu escritório]. Era e não era o 
meu maior fã, porque me colocava um 
grau de exigência terrível. Mas eu sabia 
que entre os amigos dele, ele dizia: “O 
meu filho é o melhor do mundo!”, 
“Olha, aquele é o meu filho!”. Mas 
comigo, se eu marcava 3 ou 4 golos, ele 
não falava desses. Falava dos 5 ou 6 que 
eu tinha falhado. Portanto existia esta 
necessidade dele de cobrar mais, mas 
ao longo dos anos fui-me adaptando 

à sua maneira de ser. Confesso que 
ele foi sempre um guia e um porto de 
abrigo e tenho muitas saudades dele 
e acho que a Académica de Espinho 
também tem. 
Foi também ele que lhe deixou o bi-
chinho da medicina e o motivou a in-
gressar em medicina dentária?
Não. Havia a possibilidade de eu ir para 
farmácia ou para medicina e, na altura, 
via o meu pai a fazer muitas noites de 
serviço e percebi que não era aquilo 
que eu queria. Acabei por ir para medi-
cina dentária, porque um dos meus co-
legas era o Fernando Gomes da Costa 
que era dentista e ele disse-me: “Isto é 
porreiro, devias vir para medicina den-
tária” e eu fui alimentando essa ideia. 
Mal sabia onde vinha parar! [risos] Mas 
o que eu gostava de ter sido era arqui-
teto. Eu costumo dizer que sou um ar-
quiteto frustrado. Gosto de desenhar, 
tenho alguma habilidade e é o meu 
segredo.
Tem o seu negócio em Espinho e faz 
muita da sua vida na cidade. Espinho 
continua a ser sinónimo de casa para si?
É a minha casa. Não estou a morar cá 
neste momento, mas é a minha casa. 
Uma das minhas filhas mora aqui, 
tenho a minha atividade profissional 
aqui, ou pelo menos parte dela. É uma 
cidade que me diz muito. E sou aca-
demista e sócio do Sporting Clube de 
Espinho e dos Leões Bairristas, embora 
ache que tenho quotas em atraso nos 
Leões [risos]. Mas sou espinhense, 
claro que sou. ○

Eu sabia que entre os 
amigos dele, o meu pai 
dizia: ‘O meu filho é o 
melhor do mundo!’

GOLOS MARCADOS
APENAS NOS 
ESCALÕES DE 
INICIADOS

500

GOLOS EM 122 
JOGOS PELA 
SELEÇÃO 
NACIONAL

195

 Recorte da 
capa da Defesa de 
Espinho datada de 
1 de agosto de 1991
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CAROLINA FIGUEIREDO  

O Orfeão de Espinho foi fun-
dado a 11 de fevereiro de 1911, 
há 111 anos, como uma secção 

do grupo “Grémio Imparciais”, por di-
vergências com o “Clube Alegre Mo-
cidade”. A reunião que teve lugar no 
antigo Teatro Aliança serviu, assim, de 
berço ao primeiro grupo coral organi-
zado em Espinho com a denominação 
de “Orfeão de Espinho”.

Em 1915, o grupo fundador do 
Orfeão desfez-se. Para não terminar com 
a coletividade, os elementos deste, junta-
mente com elementos do “Clube Alegre 
Mocidade”, uniram-se e fundaram o “Es-
pinho Club”, passando o Orfeão a fazer 
parte desta instituição cultural.

Mas qual a importância da ex-
plicação da existência destes vários 
grupos? Ora, em 1911, no grupo coral do 
“Clube Alegre Mocidade” encontrava-se 
uma cara conhecida. Um dos funda-
dores daquele grupo, que futuramente 
viria a ser um dos primeiros orfeonistas 
e também a figura mais importante da 
imprensa local e do jornal Defesa de Es-
pinho: Benjamim da Costa Dias.

O fundador e diretor da Defesa 
de Espinho surge, assim, na história da 
cidade primeiramente pela sua contri-
buição cultural enquanto esteve ligado 
ao Orfeão e integrou o mesmo, e só 
depois pelo enorme contributo pres-
tado à imprensa local.

Em 1911, Benjamim da Costa Dias 
fazia já parte do grupo coral do “Clube 
Alegre Mocidade”, sob a regência do 
maestro Fausto Neves, e foi precisa-
mente com esta coletividade que se 
lançou no meio artístico espinhense. 
No mesmo ano, o grupo apresentou 
a revista “Não há dúvida”, da autoria 
de Amadeu Morais e do próprio Ben-
jamim da Costa Dias.

O contributo cultural do espi-

nhense não se ficaria por aqui. A sua 
escrita não seria apenas destinada ao 
teatro, com as revistas, e partiria para 
o registo musical. No mesmo serão 
da apresentação de “Não há dúvida”, 
foi apresentado o “Fado d’Espinho”. A 
música de Fausto Neves acompanhava 
a letra escrita por Benjamim Dias, 
nome com que assinou a partitura. E 
quem teve o prazer de interpretar pela 
primeira vez a obra de dois dos mais 
importantes filhos da terra foi Natalina 
Casal Ribeiro. 

“O ‘fado’, letra de Benjamim Dias 
e música de Fausto Neves, foi também 
delirantemente aplaudido e bem o me-
receu (…). Foi dito com invulgar senti-
mentalidade e correção pela grandiosa 
atriz-amadora Natalina Casal Ribeiro”, 
pode ler-se numa publicação da im-
prensa da época, cuja origem não foi 
possível identificar. 

Mas se pensa que o “Fado d’Es-
pinho” foi dito e cantado apenas nos 
primórdios da coletividade que agora 
é centenária, está muito enganado. A 
música passou de voz em voz e a par-
titura de mão em mão até chegar aos 
dias de hoje. Uma das vozes que ainda 
a canta e uma das mãos que ainda a 
segura são as de Fernanda Figueiredo, 
neta de quem a cantou e segurou pela 
primeira vez, Natalina Casal Ribeiro.

Fernanda chegou ao Orfeão em 
2004, quando este atravessava mais um 
período de crise de inatividade. “Fui 
convidada pela doutora Graça Guedes 
e aceitei, porque senti que tinha uma 
ligação com o Orfeão criada pelos meus 
antecessores”, explicou a orfeonista. 
Avós, tios, primos, a ligação familiar de 
Fernanda Figueiredo ao grupo coral é 
extensa e serviu de pretexto para o início 
de uma relação orfeónica que dura até 
aos dias de hoje. A esta razão junta-se a 
paixão pela música e pelo canto. “Gosto 
muito de cantar. Fazia parte do grupo 

coral do Colégio Nossa Senhora da 
Ajuda e nele fui aluna do senhor Mário 
Neves, filho de Fausto Neves”, acres-
centa, revelando ainda mais razões para 
ter aceite o convite de Graça Guedes 
para se juntar à coletividade.

Fernanda aceitou a proposta e, 
a partir daí, não mais se separou do 
Orfeão. “Desde o primeiro ensaio que 
gostei muito de toda a envolvência da 
coletividade e senti que estava a honrar 
a minha ligação a Fausto Neves, por um 
lado, e, por outro, aos meus familiares, 
principalmente à minha avó Natalina”.

Outro dos motivos que deliciou 
Fernanda Figueiredo foi o facto de o 
Orfeão “cantar as músicas de Espinho”, 
entre elas o “Fado d’Espinho”. “O ‘Fado 
d’Espinho’ continua a ser cantado nas 
várias exibições do Orfeão e é uma das 
músicas que tem melhor receção pela 
parte do público”, explica a coralista, 
ao mostrar a partitura da música, pela 
qual se guia nas diversas atuações.

E é sentada no seu sofá, a folhear 
o livro do Orfeão de Espinho, passando 
por uma das páginas que menciona o 
autor da letra da música, que recorda: 
“conheci muito bem o senhor Ben-
jamim Dias”. “Era uma pessoa de um 
trato muito afável, muito simpática, 
muito delicada”, recorda. “Era com-
panheiro de coral da minha avó, no 
Alegre Mocidade, e ela teve a honra de 
ser a primeira a dizer e a cantar o ‘Fado 
d’Espinho”, acrescenta, lembrando que 
a canção “chegou até a passar em Lon-
dres”, num concerto de telefonia sem 
fios, realizado na capital inglesa.

Quando recorda a relação de Ben-
jamim da Costa Dias com a coletivi-
dade, afirma rapidamente e sem qual-
quer hesitação: “O senhor Benjamim 
era muito presente na vida do Orfeão, 
principalmente depois de fundar a 
Defesa de Espinho, com as constantes 
menções e uma certa publicidade que 

A história conjunta da Defesa de Espinho e do 
Orfeão começou anos antes da fundação do 
jornal, através da revista e da música, ou melhor, 
do fado. E de um fado muito especial. O fado da 
ligação entre as duas instituições estava traçado 
numa partitura pela mão de Benjamim da Costa 
Dias, fundador e diretor da Defesa de Espinho, 
e viria a marcar o início de uma relação que se 
estende até aos dias de hoje, por mais de 90 anos.

O Fado que 
une Defesa 
e Orfeão

Reportagem 
Orfeão de Espinho
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fazia ao coral”. 
Benjamim da Costa Dias co-

meçou esta defesa das coletividades 
culturais quando ainda representava 
o “Clube Alegre Mocidade”. Numa das 
exibições do grupo, “Benjamim Dias, 
dedicado sócio do Club, numa breve 
alocução mostrou as vantagens da 
criação de grupos orfeónicos que estão 
sendo cultivados no nosso meio, à se-
melhança do Estrangeiro, e que têm 
por fim educar física e moralmente o 
ser humano”, pode ler-se numa notícia 
publicada num outro veículo de comu-
nicação impossível de identificar.

Com a criação do “Espinho 
Club”, Benjamim Dias continuou a 
defender os interesses culturais da 
cidade, bem como a promovê-los para 
tentar impedir a sua queda. E pode 
mesmo ler-se em mais um artigo da 
época:  “Na segunda parte, tivemos 
uma Alocução, pelo sr. Benjamim 
Dias, que, em nome da Comissão Or-
ganizadora, expôs as razões que os 
levavam a dar alento ao enfraquecido 
Espinho Club, esperando que todos 
os auxiliassem na medida do possível, 
para que novos triunfos viessem no-
vamente coroar aquele Club”.

O INÍCIO DE UMA 
CAMINHADA DE MÃOS DADAS

A veia parabenizadora de Ben-
jamim Dias também se notava bastante 
na imprensa local. E veio a notar-se 
ainda mais quando, em 1932, fundou 
a Defesa de Espinho. O jornal espi-
nhense, que teve a sua primeira edição 
a 27 de março de 1932, há praticamente 
90 anos, fez a sua primeira menção à 
coletividade do Orfeão a 8 de maio do 
mesmo ano, com uma pequena notícia 
presente na capa daquele número, na 
qual parabenizava o Rancho Juvenil de 
Espinho, então secção do Orfeão, pela 
atuação na estação da Rádio Porto.

No ano seguinte à fundação da 
Defesa de Espinho, em 1933, o Orfeão 
entrava numa das muitas crises de ina-
tividade que tiveram lugar ao longo da 
sua história e Benjamim da Costa Dias 
fazia questão que o seu jornal, que fun-
dara e dirigia, alertasse para a situação 
desfavorável em que se encontrava a 
coletividade espinhense que lhe era 
tão querida.

Na edição seguinte da Defesa de 
Espinho, datada de 7 de maio, o jornal 
regozijava-se pelo sucesso do apelo 
feito. “A local que inserimos no passado 
número, (…) surtiu o efeito desejado”, 
pode ler-se naquela edição. “Para o 
primeiro [Orfeão], acha-se já aberta a 
inscrição na nossa redação. (…) Se as 
inscrições corresponderem à expec-
tativa, é muito possível que em julho 
próximo se realize uma agradável ex-
cursão em que a mocidade espinhense 
tenha lugar de demonstrar, mais uma 
vez, a sua admirável intuição artística”, 
dizia ainda o artigo, no qual o jornal se 
congratulava.

Na edição de 21 de maio, a Defesa 
de Espinho noticiava o arranque dos 

“ensaios do Orfeão de Espinho sob a 
direção artística do maestro Fausto 
Neves, no salão nobre dos Bombeiros 
Voluntários”.

Mas em 1934, o grupo coral caía 
novamente num adormecimento e, 
tanto neste ano como também em 
1935, o jornal local voltava a apelar ao 
ressurgimento da coletividade, quase 
queixando-se de que “já há bastante 
tempo que a mocidade espinhense não 
dá sinais das suas aptidões artísticas 
que sempre foram timbre das passadas 
gerações desta terra”. Lia-se ainda na 
edição de 7 de abril que “o Orfeão de 
Espinho é outro conjunto adormecido 
que deu ensejo a afirmar a boa massa 
de que se compunha e a competência 
técnica do seu diretor…É necessário, 
pois, que atualmente a vida de Espinho 
mostre que sabe honrar as tradições 
desta terra…”.

O jornal local voltou a ser o im-
pulsionador do Orfeão nos dois anos 
seguintes e na edição de 16 de fevereiro 
de 1936 lia-se uma notícia transmitida 
com ânimo e esperança, que é mais 
uma prova da grande proximidade e do 
grande carinho existente entre as duas 
instituições: “Comunica-nos o maestro 
Fausto Neves que o Orfeão de Espinho, 
que com tanto brilho tem dirigido vai, 
finalmente, reentrar em atividade a 
fim de estar preparado para tomar 
artes nas grandes festas que se rea-
lizarão no próximo mês de junho, em 
honra dos Bombeiros congressistas”.

Este último apelo pareceu fazer 
efeito durante um longo período de 
tempo. A Defesa de Espinho pareceu 
aproveitar o resultado bem-sucedido 
dos seus discursos motivacionais diri-
gidos ao Orfeão e, em 1938, Benjamim 
da Costa Dias fez questão que antigos 
elementos do grupo cénico do Orfeão 
de Espinho atuassem nas comemo-
rações do sexto aniversário do jornal 
local, provando que a ligação entre as 
duas instituições era estreita e para 
continuar por muitos e mais anos.

Em 1949, Orfeão e Defesa se-
guiam de mãos dadas e, desta vez, 
ainda mais apertadas, isto porque 
das vozes dos orfeonistas ouvia-se o 
“Fado d’Espinho”, desta feita com uma 
nova estância “a pedido propositada-
mente escrita, pelo mesmo autor, para 
este lindíssimo sarau”, organizado no 
antigo Teatro São Pedro, aquando das 
comemorações do cinquentenário do 
concelho de Espinho.

A ligação entre o jornal e Orfeão 
seguia firme e Benjamim da Costa 
Dias aproveitava cada oportunidade 
que tinha para louvar o trabalho da 
coletividade da qual já tinha feito 
parte e assumido, inclusive, cargos na 
direção. Em 1950 surgiu na Defesa de 
Espinho uma notícia em jeito de ba-
lanço do trabalho do Orfeão durante 
aquele ano, destacando a parte social 
do grupo pela organização de várias 
festas na cidade, como a Marcha Lumi-
nosa e as várias colaborações em prol 
do concelho. “Tudo isto vem lembrar 
a muito boa gente que o Orfeão de Es-

pinho tem o seu lugar na vida da nossa 
terra e merece, portanto, a devida con-
sideração dos seus conterrâneos”, lia-se 
nos exemplares da edição de 12 de 
novembro.

O 45.º aniversário do Orfeão de 
Espinho foi celebrado a 30 de abril do 
ano de 1956, no salão dos Bombeiros Vo-
luntários Espinhenses. Quem marcou 
presença foi Benjamim da Costa Dias, 
que chegou mesmo a discursar na ce-
lebração, garantindo que “tinha no seu 
coração um cantinho à parte para a co-
letividade tão simpática e prestimosa 
e continuaria, como até ali, a interes-
sar-se por tudo quanto lhe dissesse 
respeito”, escreveu Francisco Azevedo 
Brandão no livro “Orfeão de Espinho – 
Cem anos de história”.

Em maio de 1963, Adelino Paiva 
escrevia na Defesa que não conseguia 
esconder a “surpresa e alegria” por “ver 
no nosso jornal, de algumas semanas 
para cá, figurar notícias sobre reuniões 
destinadas a tentar reorganizar o velho 
e saudoso Orfeão de Espinho”. “Alegria, 
porque nenhum espinhense digno 
desse nome, pode deixar de se sentir 
possuído de grande satisfação ante no-
tícias destas (…) Quantos serviços não 
prestou ele a Espinho? E ao próprio 
país?”, escreveu também o espinhense. 
Lia-se ainda naquele número: “não me 
surpreenderia se o ressurgimento do 
Orfeão, que todos esperamos e dese-
jamos, seja uma contribuição decisiva 
para uma reativação social da nossa 
terra e um exemplo para novos come-
timentos e novas iniciativas”.

O LEGADO DE BENJAMIM DA 
COSTA DIAS

Benjamim da Costa Dias, o fun-
dador e diretor da Defesa de Espinho, 
ajudava, deste modo, o Orfeão de Es-
pinho a continuar a traçar o seu ca-
minho da melhor forma possível. E foi 
isso que fez até ao final dos seus dias. A 
7 de abril do ano de 1973 viria a falecer 
Benjamim da Costa Dias. No extensivo 
texto publicado no jornal que dirigira 
desde o início, tentava contar-se uma 
história repleta de grandes feitos e des-
tacou-se a sua parceria com o seu que-
rido Orfeão. “De muito novo se dedicou 
à causa de Espinho, tendo fundado, 
com alguns amigos, o grupo recrea-
tivo ‘Alegre Mocidade’, que mais tarde 
foi o ‘Espinho Club’, e que de seguida 
deu origem à fundação do ‘Orfeão de 
Espinho”. 

Além de ter dedicado muita da 
sua vida a esta coletividade, Benjamim 
Dias fez questão de transmitir esse ca-
rinho também aos seus familiares. E, 
como prova disso, pode ainda ler-se que 
“Benjamim Dias era pai de D. Madília 
Dias, também uma figura destacada 
no Orfeão de Espinho, nomeadamente 
na encenação coreográfica que dirigiu 
desde o início da década de 1950”.

Além de incentivar a família a 
apoiar o Orfeão, Benjamim da Costa 
Dias incentivou também os trabalha-
dores do seu jornal a fazer o mesmo. 

 Natalina Casal 
Ribeiro, da esquerda para 
a direita (nos lugares 
sentados) é a quarta e 
Benjamim da Costa Dias 
é o 12º em fotografia do 
grupo Coral "Clube Alegre 
Mocidade" de Espinho 
em 1911

 Notícia publicada que 
dá conta dos contributos 
culturais de Benjamim 
da Costa Dias ao grupo 
"Alegre Mocidade"

  Recorte de jornal que 
noticia a passagem do 
“Fado d’Espinho” fora de 
Portugal

 Primeira notícia 
publicada na Defesa de 
Espinho referente aos 
trabalhos do Orfeão, 
datada de 1932 

 Um dos muitos apelos 
publicados neste jornal 
para o ressurgimento da 
coletividade
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Isto serviu como que uma passagem 
de testemunho para que mesmo após a 
sua partida, o seu querido Orfeão con-
tinuasse a ser alvo de atenção e preocu-
pação por parte da Defesa de Espinho.

Assim, mesmo após a morte do 
seu fundador, o jornal local continuou 
a noticiar o que se ia passando com a 
coletividade, e logo no ano seguinte, em 
1974, podia ler-se nas folhas do sema-
nário o resumo de uma iniciativa orfeo-
nista para levantar um, mais uma vez, 
caído Orfeão. “A comissão que tomou 
iniciativa desta reunião, tenciona fazer 
as diligências necessárias para fazer re-
nascer o Orfeão de Espinho”, lia-se na 
edição de 8 de junho.

A caminhada da Defesa e da co-
letividade continuou durante a década 
de 1980. E foi numa das atuações do 
ano de 1981 que se voltou a ouvir o 
“Fado d’Espinho”, desta vez pelas vozes 
do Rancho Juvenil de Espinho, pela 
mão do espinhense Manuel Sancebas. 
Esse foi “um ano como já não acontecia 
há muito tempo, pois a sua [Orfeão] 
atividade foi quase constante ao 
longo de todos os meses, a ponto de o 
Rancho Juvenil ter feito uma exibição 
em Espanha”. Quem o disse foi Nelson 
Pais, presidente do Orfeão de Espinho, 
numa entrevista dada à Defesa e publi-
cada a 25 de março de 1982. 

A década de 1990 terminou em 
grande para a coletividade. Na edição 
de 4 de novembro de 1999, era noticiada 
na Defesa de Espinho a inauguração 
da sede no Orfeão, situada na Rua 7, 
no número 314. “Presentes estavam 
sócios, entidades autárquicas, outras 
coletividades e pessoas amigas que tes-
temunharam o início da concretização 
de um sonho antigo”, lia-se naquele 
número do jornal local que trazia a boa 
nova na capa, dizendo que “com sede 
própria o Orfeão sonha mais”.

Os anos 2000 vieram trazer mais 
uma crise de inatividade, levando o 
Orfeão a estagnar até que em 2004 
Guilhermino Pedro tomou a liderança 
da coletividade. Por aquela altura, 
lia-se na Defesa de Espinho uma cró-
nica dedicada ao Orfeão, escrita por 
Agostinho Tavares de Almeida. Nela, o 
cronista escrevia que “O Orfeão de Es-
pinho, fundado a 11 de fevereiro de 1911, 
com a proveta idade de 93 anos é uma 
coletividade que devia merecer mais 
respeito, designadamente dos cidadãos 
naturais desta terra, e até de algumas 
entidades oficiais”.

O cronista que teceu rasgados 
elogios à nova direção do Orfeão tinha 
razão e testemunhou os consecutivos 
sucessos da coletividade, que teve um 
dos seus momentos áureos a 23 de maio 
de 2007, quando atuou na Assembleia 
da República, no âmbito das comemo-
rações do seu 96.º aniversário. Quem 
acompanhou a coletividade a Lisboa 
foi Sandra Soares, antiga jornalista da 
Defesa de Espinho que escreveu uma 
extensa reportagem sobre o aconteci-
mento, onde se pode ler que o "Orfeão 
cantou e encantou no salão nobre da 
Assembleia da República perante uma 
vasta plateia, e na qual o próprio líder 
do Parlamento deu vivas a Espinho". “O 
som das vozes foi atraindo as pessoas 
que passavam e que já enchiam parte 
da sala quando entrou o presidente da 
Assembleia da República, Jaime Gama, 
que pôde apreciar músicas bem espi-
nhenses da autoria de Fausto Neves 
(música) e Carlos Moraes (letra), entu-
siasmando-se com a ‘Vareira’ que todos 
acompanharam com palmas. Houve 
mesmo quem se juntasse ao coro”, 
pode ainda ler-se no exemplar de 31 de 
maio da Defesa de Espinho. Outra das 
músicas que ecoou pelos corredores e 
pelas salas da Assembleia da República 

foi o “Fado d’Espinho”, de Benjamim da 
Costa Dias, tendo sido a quinta música 
a ser interpretada, num programa que 
contou com oito canções.

A composição do fundador da 
Defesa foi mesmo uma das músicas 
mais cantadas durante os anos em 
que o Orfeão esteve sob a regência da 
maestrina russa, Tamara Sargsyan 
(2005-2010).

Um dos espetáculos no qual 
esta obra foi escutada aconteceu a 31 
de julho de 2009 e marcou o encerra-
mento do ano coral. Este jornal local 
voltou a dar aos leitores as novidades 
sobre a coletividade espinhense e in-
titulou a notícia da seguinte forma: 
“Orfeão eleva com (en)canto o que é de 
Espinho!”, relembrando a escrita das 
primeiras peças orfeónicas publicadas 
neste semanário.

O LEGADO NO CENTENÁRIO DO 
ORFEÃO

A 11 de fevereiro de 2011 o Orfeão 
de Espinho celebrou o centésimo 
aniversário de vida numa festa de ar-
romba com as personalidades que 
marcaram a história da coletividade. 
Este jornal celebrou o centenário do 
grupo coral na edição datada de 17 de 
fevereiro do mesmo ano. Na página 
dedicada ao grupo coral pode ler-se 
que “o jornal Defesa de Espinho tinha 
dado oportuna e insistentemente eco 
da carência de sede da centenária co-
letividade, culminando esse específico 
‘serviço público’ na edição de 20 de ja-
neiro com a devida alusão ao facto em 
entrevista de Guilhermino Pedro”. Esta 
luta do semanário e do presidente do 
Orfeão pareceu dar frutos quando na 
celebração do centenário foi entregue 
à coletividade o salão nobre da Piscina 
Solário Atlântico como nova sede.

  Madília Dias foi uma 
das personagens com 
papel de maior relevo 
na história do Orfeão de 
Espinho 

 Nova estância do 
"Fado d'Espinho" escrita 
por Benjamim Dias 
para apresentação 
nas comemorações do 
cinquentenário do concelho
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Ainda durante a celebração “foi 
projetada em vídeo uma retrospetiva 
dos (primeiros) cem anos do Orfeão de 
Espinho, com referência a jornadas co-
letivas, com participações em eventos 
nacionais e internacionais, aqui e ali, 
relatadas nas páginas do jornal Defesa 
de Espinho”, pode ler-se na reportagem 
desta edição.

Ainda em ano de comemoração 
do centenário, o Orfeão de Espinho foi 
condecorado com a “Medalha de Ouro 
de Mérito Distrital”, pelo Governo Civil 
de Aveiro, presidido por José Mota, 
antigo presidente de câmara espi-

nhense. A homenagem que tinha sido 
revelada na celebração dos 100 anos da 
coletividade realizou-se a 15 de abril da-
quele ano e a Defesa de Espinho, mais 
uma vez, noticiou o acontecimento 
da coletividade amiga. No jornal de 
21 de abril lê-se que “foi com letras de 
Manuel Sancebas e Benjamim Dias e 
música de Fausto neves, que o maestro 
Samuel Santos dirigiu a representação 
coral no salão nobre. Oportunidade 
para (re)apreciar o ‘Fado d’Espinho’ e 
‘Vareira’”.

Ainda a fechar o ano do cente-
nário, o Orfeão viu ser-lhe atribuída a 

medalha de “Reconhecimento Público”, 
no Dia da Cidade. “Um reconhecimento 
mais do que justo, oportuníssimo e que 
trouxe, ao palco, através de um vídeo, a 
história da histórica coletividade, com as 
‘estórias’ contadas por algumas das mais 
incontornáveis figuras ligadas à música 
espinhense”, pode ler-se na edição de 23 
de junho de 2011 deste jornal.

Até aos dias de hoje, a caminhada 
entre Orfeão e Defesa continua a ser 
feita. Jorge Maia, coralista, reconhece 
que o "Orfeão sempre deu muito à 
cidade de Espinho e que a imprensa 
local também deu muito ao Orfeão". 
Recorda que, desde o início do seu per-
curso, “via notícias” e refere ainda que 
a coletividade possuí “livros sobre a 
história do Orfeão e que todos eles são 
feitos maioritariamente de recortes da 
Defesa de Espinho”.  “A Defesa de Es-
pinho sempre apoiou o Orfeão e não 
podia ser de outra maneira. A Defesa 
é uma referência a nível de jornal e o 
Orfeão uma referência ao nível da cul-
tura”, acrescenta o orfeonista.

Ao mencionar o “Fado d’Espinho”, 
“oferecido” por Benjamim da Costa 
Dias ao Orfeão, Jorge Maia enalteceu a 
ligação entre estas duas instituições di-
zendo: “Nós precisamos todos uns dos 
outros”. “O Orfeão dá notícias à Defesa 
e a Defesa faz ecoar as iniciativas do 
Orfeão para chegarem a mais pes-
soas”. “É mesmo através da Defesa que 
antigos coralistas me dizem que vão 
acompanhando o que aqui se passa”, 
confirma, garantindo que “se formos 
pela cidade fora, encontramos muitos 
elementos que ainda se consideram 
orfeonistas, apesar de já não perten-
cerem ao Orfeão”.

Fernanda Figueiredo acompanha 
também esta ligação entre a coletivi-
dade e o semanário espinhense e acre-
dita que “a relação entre o Orfeão e a 
Defesa perdura até aos dias de hoje e 
acho que o jornal faz questão de con-
tinuar o legado que ele deixou”. “O 
senhor Benjamim Dias, lá onde está 
agora, está satisfeito com esta manu-
tenção de uma relação que continua 
a fluir nas linhas da ideia que era a do 
senhor Benjamim com esta constante 
promoção dos trabalhos do Orfeão”, 
concluiu a orfeonista.

O SEGREDO DO SUCESSO

Mas qual o motivo para a longe-
vidade desta coletividade que este ano 
completou 111 anos?

Albina Reuss acredita que o 
segredo está no ambiente e nos con-
vívios. “Foi uma amiga minha que 
também foi orfeonista que me con-
vidou”, recorda. “Ainda pensei: ‘O que 
vou lá fazer?’, mas essa minha amiga 
convenceu-me. O certo é que fui, gostei 
e fiquei. E aqui estou e sinto que vai ser 
até morrer”, acrescenta. Lembra-se que 
foi o gosto pelo convívio que a cativou 
e que “este bocadinho à noite faz bem”, 
sem esquecer “os convívios e os baila-
ricos e os comes e bebes que se faziam 
no final das atuações”. Na sala de di-
reção do Orfeão, na sede localizada no 
antigo Matadouro, a coralista relembra 
quando andavam “a pedir para as Ja-
neiras e chovia torrencialmente”. Che-
gávamos todos molhadinhos a casa, 
mas com dinheirinho no bolso para o 
Orfeão e isso era o mais importante”, 
concluiu a intérprete que veste o traje 
do Orfeão há mais de 30 anos.

Já Jorge Maia diz que quando 
se entra no Orfeão “gosta-se e entra-
nha-se”. Quando questionado se con-
segue imaginar-se sem pertencer ao 
Orfeão, afirma prontamente: “Não!”. 
“O Orfeão faz parte da minha vida, pa-

lavra de honra”, garante o coralista que 
se juntou primeiramente ao Rancho, 
porque “tinha uma namorada lá e era 
uma forma de passar mais tempo com 
ela”. Quando o grupo coral se voltou a 
formar através de membros do Rancho, 
Jorge atreveu-se a entrar e, tirando uns 
anos em que esteve “mais desligado” da 
coletividade, não mais a abandonou. 

Quando questionado se também 
se vai sentir orfeonista mesmo quando 
já não pertencer à coletividade, Jorge 
Maia garante: “Sempre, mas eu não ten-
ciono deixar o Orfeão”. “Vai-me acon-
tecer o que aconteceu como a muitos 
orfeonistas, como o senhor Carlos, o 
senhor Dário e o senhor Eduardo: só 
vou deixar de ser orfeonista quando 
deixar de existir”.

Da mesma opinião é Fernanda 
Figueiredo. “Estou no Orfeão até hoje, 
porque gosto daquilo, vivo aquilo, 
porque me sinto muito ligada”, conta.  
“Ainda hoje a folhear os vários livros e 
recortes que tenho e que mencionam o 
Orfeão me sinto muito ligada e recordo 
os meus familiares”. Por isso, remata: 
“Até que a voz me doa, eu estarei no 
Orfeão. Sinto que só quando não puder 
mais é que deixarei o Orfeão”. ○

Só vou deixar de ser 
orfeonista quando 
deixar de existir”

Jorge Maia, orfeonista

Até que a voz me doa, 
eu estarei no Orfeão. 
Sinto que só quando 
não puder mais é que 
deixarei o Orfeão”

Fernanda Figueiredo, 
coralista

O certo é que fui para 
o Orfeão, gostei e 
fiquei. E aqui estou e 
sinto que vai ser até 
morrer”,

Albina Reuss, coralista

 Medalha de Ouro de 
Mérito Distrital atribuída 
ao Orfeão de Espinho pelo 
Governo Civil de Aveiro

 O Orfeão de Espinho, 
agora presidido por Teresa   
Magalhães, celebrou 111 anos 
a 11 de fevereiro
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O ato inaugural da Piscina Solário 
Atlântico constituiu uma brilhante 
festa mundana.
Tudo quanto se diga de elogioso 
acerca desta grandiosa obra de turis-
mo não é exagero mas, sim, justiça. 
O visitante ao encarar pela primeira 
vez o vasto e majestoso conjunto da 
Piscina Solário não pode deixar de 
exteriorizar a sua admiração, o seu 
espanto ante a sua magnificência, 
ante a sua beleza estonteante.

A 
identidade de uma co-
munidade tem na histó-
ria das suas instituições 
e no legado enraizado 

ao longo do tempo uma parte es-
sencial do seu perfil e da sua alma. 
E se para convicção profunda de 
que a identidade de Espinho tem 
algo de absolutamente especial 
contribuíram muitas e respeitadas 
instituições, a Defesa de Espinho 
tem o condão de ser, viver e con-
tar esta história comum que nos 
reúne em torno do orgulho de ser 
espinhense. Os 90 anos da Defesa 
de Espinho são, por isso, mais do 
que o aniversário de um órgão de 
comunicação social, uma data que 
assinala um percurso notável que 
é, também ele, parte indissociável 
da história da nossa comunidade. 

Pelas páginas desta história pas-
saram figuras incontornáveis, mo-
mentos irrepetíveis e locais eter-
nos. Notícias feitas para informar e 

que hoje ajudam a compor a cro-
nologia de uma vivência coletiva 
que se fortalece a cada edição. Ao 
longo destas nove décadas, Espi-
nho e os mundos dentro e fora de 
si assistiram a transformações que 
se pensariam impossíveis, não 
só na forma como vivemos, mas 
também como nos relacionamos e 
comunicamos. Desde logo, a feliz 
impossibilidade de hoje podermos 
coexistir com a simples, mas ab-
surda e cruel chancela “este nú-
mero foi visado pela Comissão de 
Censura”, que desde a primeira 
edição e durante anos figurou nas 
páginas que hoje recordamos. 

Páginas que saltaram do papel 
para os ecrãs numa evolução digi-
tal que mudou de forma profunda 
toda a nossa sociedade e a natu-
reza da comunicação social e do 
jornalismo. A tinta, que nos marca-
va os dedos e o tempo, foi toma-
da de assalto pela instantaneidade 

dos cliques que ditam tendências. 
Pese embora esta digitalização da 
comunicação social tenha contri-
buído, em larga escala, para a uni-
versalização do acesso à informa-
ção, o grande desafio para o futuro 
e a chave da sobrevivência do jor-
nalismo residem precisamente na 
capacidade de adaptação a estes 
novos tempos de vivência e convi-
vência digital e instantânea. 

Uma adaptação que não pode ficar 
pela simples e tentadora tendência 
de acompanhar o ritmo da comu-
nicação acelerada e permanente. 
Uma adaptação que não se pode 
transformar numa corrida para no-
ticiar primeiro ou privilegiar aquilo 
que facilmente capta mais atenção, 
independentemente da sua rele-
vância jornalística. Uma adaptação 
que não pode reduzir o jornalismo 
a uma caixa de ressonância de re-
des sociais ou a um concurso de 
popularidade. 

Não, o grande desafio da comu-
nicação social é preservar e salva-
guardar o jornalismo de qualidade, 
exigente e rigoroso. Trabalhar para 
se afirmar pela diferença e abdicar 
de ser apenas mais um conteúdo 
no meio de uma imensidão facil-
mente descartável. Privilegiar a in-
formação qualificada e esclarecida, 
em detrimento de sound bites fa-
cilmente partilháveis e mais lucrati-
vos. Sei bem que este caminho não 
será o mais fácil, mas como sabia-
mente dizia a Defesa de Espinho na 
sua primeira edição “dos fracos e 
dos inúteis não reza a história”.

E dessa primeira edição e do seu 
editorial, que viram a luz do dia a 
27 de março de 1932, persiste 
uma vontade e uma determina-
ção para Espinho que, indepen-
dentemente de quem lê ou quem 
escreve, devemos assumir como 
imprescindível – “ajudar o seu pro-
gresso, pugnar pelos seus mais 

legítimos e sagrados interesses, é 
dever de todos nós.” 

Como versava o poeta José Au-
gusto de Castro nesse número 
inaugural, “creio que ninguém 
segue os caminhos da vida sem 
olhar para trás, de quando em 
quando, a vê a distância que vai 
deixando percorrida e aquela que 
terá, talvez, de percorrer”. Saben-
do que estes 90 anos de distância 
percorrida pela Defesa de Espinho 
são um motivo de orgulho para 
Espinho e para os Espinhenses, 
que a distância ainda por percor-
rer seja trilhada num percurso de 
sucesso e excelência jornalística. 

Convicto de que este 90º aniver-
sário será apenas o arranque das 
comemorações do centenário, pa-
rabéns à Defesa de Espinho e a 
todos aqueles que ajudaram a es-
crever as páginas da história deste 
jornal! ○ 

Um percurso notável que é, 
também ele, parte indissociável 
da história da nossa comunidade 

opinião 
Miguel Reis 
Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho

Piscina-Solário de 
Espinho é a melhor da 
Península e uma das 
melhores da Europa

• O extrato da notícia de 18 de julho de 1943 da Defesa de Espinho, 
dá nota da inauguração da Piscina Solário de Espinho e elogia 
a Empresa de Melhoramentos de Espinho que edificou aquela 
infraestrutura. Um acontecimento de privados que marcou 
aquele ano e que deu a Espinho um equipamento ímpar e icónico, 
reconhecidamente um dos melhores da Europa na época 

As pessoas mais viajadas são unâni-
mes em afirmar que não conhecem 
da Península Ibérica coisa que se lhe 
compare, que a Piscina-Solário de 
Espinho é uma das melhores da Eu-
ropa. e que não ficará mal em qual-
quer parte do mundo.(...)
(...)Após a chegada dos srs. gover-
nadores civis de Aveiro e Coimbra, 
que foram recebidos pelos srs. dr. 
Calheiros Lobo, Manuel Pinto Bizar-
ro e outros membros da Emprêsa de 
Melhoramentos de Espinho, dirigi-
ram-se as autoridades e convidados 
ao Parque Infantil (...) percorrendo 
o recinto denominado «Paraíso das 
Crianças» voltou o cortejo à «Pisci-
na» onde depois de visitadas algu-
mas dependências, se deu começo 
ao programa desportivo.
Após um par de crianças ter mergu-
lhado na piscina menor (Espuma do 

HISTÓRIA NA DEFESA

Beatriz dos Panos, 
com tanta variedade 
e ainda sobra pano 
para mangas!

Mar), coube a vez de se atirarem à 
água, nas duas piscinas, obedecendo 
às ordens do professor Sr. Silvério 
Vaz, auxiliado por Manuel Fernan-
des e António Coelho, os alunos das 
classes infantil e juvenil da escola de 
educação física do Sporting Club de 
Espinho, que se exibiram em inte-
ressantes exercícios de gimnástica 
e natação, sendo muito aplaudidos 
pela assistência.
Seguiram-se depois as provas anun-
ciadas, por nadadores do Sport Algés 
e Dafundo, Associação Aveirense de 
Natação, Associação de Natação de 
Coimbra e Associação Portuense 
de Natação, constantes de saltos de 
prancha, demonstrações de estilos 
natatórios, saltos clássicos, artísti-
cos, humorísticos, etc. os quais fo-
ram premiados pelo público, com 
calorosas salvas de palmas. •
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